
UMOWA  NA  ZAKUP  LEKÓW  PRZEZ  MIESZKAŃCÓW  DPS NR 1  IM. MARIE 

JUCHACZ W GORZOWIE WLKP. 

zawarta w dniu …........................ r. 

pomiędzy: 

 

Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. 

Podmiejska – Boczna 10, w imieniu których działa Miasto Gorzów Wlkp. – Dom Pomocy Społecznej 

Nr 1 im. Marie Juchacz NIP: 599–00–19–632, REGON: 000811632, zgodnie z zestawieniem 

mieszkańców posiadających upoważnienia stanowiącym załącznik do umowy, reprezentowanymi 

przez: 

1. p.o. Dyrektora – Barbara Kałużna 

zwanymi dalej Kupującymi,  a 

Panią/Panem …...................................................................................................................................... 

prowadzącym działalność pod firmą …................................................................................................ 

z siedzibą w …...................................., posiadającą numer NIP …...................................................... 

i REGON ….................................................., 

zwaną w treści umowy Sprzedawcą. 

 

Niniejsza umowa dotyczy dostaw leków do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz 

działającego w imieniu i na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz 

na podstawie udzielonego upoważnienia. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Sprzedawca mocą niniejszej umowy przyjmuje do wykonania świadczenie polegające na 

sukcesywnych dostawach leków na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie 

Juchacz w Gorzowie Wlkp.; (dalej mieszkańcy DPS) zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez 

Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz, która działa w ramach niniejszej umowy na rzecz 

jego mieszkańców. 

2. Umowa obowiązuje w okresie od ….................................. do …........................................... . 

3. Integralną część umowy stanowi oferta Sprzedającego zawierająca ceny produktów 

farmaceutycznych. Podane w ofercie ilości leków są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec 

zmianie w zależności od potrzeb Kupujących. 

4. Kupujący kupuje a Sprzedający obowiązuje się dostarczać leki: 

a) w opakowaniach, asortymencie, ilościach i cenach wyszczególnionych w ofercie stanowiącej 

załącznik do umowy. 



b) nie wymienione w załączniku do umowy, jako dotychczas rzadko stosowane oraz leki recepturowe 

przepisywane mieszkańcom DPS-u w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Dostawy leków będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Kupującego w 

godzinach pracy apteki, w ciągu 3 godzin od chwili powiadomienia przez Kupującego o posiadaniu 

recept wystawionych do realizacji, a w przypadku leków robionych – w ciągu 12 godzin. 

2. W przypadku siły wyższej albo zdarzeń losowych termin może ulec za pisemną zgodą 

Kupującego wydłużeniu. 

3. Sprzedający będzie realizował odbiór produktów farmaceutycznych w siedzibie Kupującego 

w ilościach wypisanych na receptach i bez recepty. 

4. Sprzedający na własny koszt i ryzyko zapewni każdorazowo transport leków do siedziby 

Kupującego. Obowiązek należytego  zabezpieczenia leków w czasie transportu spoczywa na 

Sprzedającym. 

5. Kupujący będzie zgłaszał recepty do realizacji nie częściej niż dwa razy dziennie. 

6. W przypadku uznania dostawy za wadliwą Sprzedający zobowiązany jest do wymiany leków 

na nowe w ciągu 6 h od daty i godziny zawiadomienia o wadze. 

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Sprzedający zalicza przekazaną przez Kupującego 

należność zgodnie ze wskazaniem zawartym przy dokonywaniu przez Kupującego płatności. 

§ 3 

Warunki płatności 

 

1. Łączna wartość brutto całego zamówienia wynika z oferty i wynosi do ….............................. 

(słownie: …................................................................................................................... brutto). 

2. Strony umowy przewidują możliwość zmiany cen w trakcie realizacji umowy w przypadku 

zmiany zasad i wysokości odpłatności pacjenta oraz zmiany stawki podatku VAT zgodnie ze 

stosownymi przepisami. 

3. Przed wprowadzeniem każdej zmiany cen Sprzedający jest obowiązany przedłożyć 

Kupującemu wykaz leków, których cena uległa zmianie (z zaznaczeniem przyczyny wprowadzonych 

zmian). 

4. Zmiana cen leków wg zasad określonych w ust. 2 nie stanowi zmiany postanowień umowy i 

tym samy nie wymaga sporządzenia aneksu. 

5. Należność za poszczególne dostawy leków będzie płatna przez Kupującego przelewem w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, należność płatna 

przelewem na konto Sprzedającego: 

Banku ….................................................................................................................................. 



o numerze …............................................................................................................................ 

Jako płatnika w fakturze Sprzedający wskazuje za zgodą mieszkańców Domu – 

Miasto Gorzów Wlkp. - Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. 

NIP  599-11-13-735. 

6. Sprzedający za opóźnienie w płatnościach nie będzie naliczał odsetek. 

7. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Kupującego. 

8. Żadna ze stron nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez 

zgody drugiej strony. 

§ 4 

Warunki wykonania umowy 

 

1. Miejsce dostawy – Dom Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. 

2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar własnym transportem, na swój 

koszt i ryzyko, do siedziby Kupującego, ul. Podmiejska - Boczna 10, 66-400 Gorzów Wlkp. 

3. Sprzedający oświadcza, że wszystkie przedstawione w ofercie produkty farmaceutyczne są 

zarejestrowane i posiadają atesty o dopuszczeniu ich do obrotu na rynku polskim. Sprzedający 

dostarczy produkty farmaceutyczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z przedstawioną 

ofertą cenową. 

5. Sprzedający zobowiązuje się zastosować odpowiednie opakowanie przedmiotu dostawy, 

zabezpieczenie go w czasie transportu oraz ponieść ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego 

transportu i powstałych strat. 

6. Wszelkie zmiany dotyczące umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obydwu stron pod 

rygorem nieważności. 

§  5 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Kupujący może od umowy odstąpić w przypadku: 

a) upadłości Sprzedającego lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości; 

b) zajęcia majątku Sprzedającego przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji, 

jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Sprzedającego, które może utrudnić lub 

uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela; 

c) przystąpienia przez Sprzedającego do likwidacji firmy; 

d) co najmniej dwukrotnej nieterminowej dostawy leków; 

e) naruszenia postanowień umownych w zakresie stałości ceny za leki; 

f) innego rażącego naruszenia postanowień umowy. 

 



2. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron pod rygorem 

nieważności. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź 

przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 

§ 7 

Kary umowne 

 

1. W razie wystąpienia  opóźnienia dostawy Kupującemu przysługuje prawo obciążenia 

Sprzedawcy karą umowną w wysokości 0,1 % wartości netto dostawy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W razie  wystąpienia opóźnienia w usunięciu wad poprzez wymianę towaru na wolny od 1 % 

wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia. 

3. Karę umowną nakłada się poprzez wystawienie noty obciążeniowej z podaniem podstawy jej 

naliczenia i wysokości kary. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż sposób naliczenia ewentualnych kar umownych nie jest rażąco 

wygórowany. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, których nie można rozstrzygnąć 

polubownie, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi miejscowo i rzeczowo właściwemu dla 

siedziby Kupującego. 

2. Wszystkie załączniki do umowy w niej wymienione stanowią jej integralną część. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZA KUPUJĄCEGO                                                                           SPRZEDAJĄCY 
 

 

 

 

 


