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PROJEKT 

 

 

UMOWA nr …………/SZ/2019 

 

zawarta w dniu ………………………., w Przemyślu pomiędzy: 

„ZAMAWIAJĄCYM” – Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej 

z siedzibą w: 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 34 

reprezentowanym przez: 

Komendanta Oddziału –  ……………………………………. 

przy kontrasygnacie 

Głównego Księgowego –  ………………………………………………  

a  

………………………………………………………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą". 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa leków, innych środków farmakologicznych oraz 

materiałów opatrunkowych przez Wykonawcę, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………. stanowiącą 

integralną część niniejszej umowy, oraz innych leków i produktów leczniczych wynikających z bieżących 

potrzeb Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.  

 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że leki i inne środki farmakologiczne oraz materiały opatrunkowe będące 

przedmiotem niniejszej umowy spełniają warunki dopuszczenia do obrotu i do stosowania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne  

(j.t. Dz.U.2019.499 ze zm.). 

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy zostanie wydany przez Wykonawcę po przedstawieniu przez Zamawiającego 

zapotrzebowania na zakup leków lub środków farmakologicznych oraz materiałów opatrunkowych 

wystawionego przez lekarzy zatrudnionych w BiOSG. 

2. Preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w 

celach medycznych będą wydawane na postawie zapotrzebowania na obowiązujących drukach recept. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zapotrzebowania w ciągu 24 godzin od momentu złożenia 

zapotrzebowania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w 

czasie trwania umowy w stosunku do przewidywanej wielkości zużycia. 

5. Rzeczywiste ilości wynikać będą ze zleceń określonych przez lekarzy. Zamawiający może zwiększyć lub 

zmniejszyć ilości zamawianych leków i materiałów opatrunkowych nie pociąga za sobą naliczania kar 

umownych ani nie narusza postanowień umowy. 

6. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę w opakowaniu producenta, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę towaru. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszelkie normy 

stawiane takim towarom przez prawo polskie. 

2. Okres ważności produktu wynosić będzie nie mniej niż 12 miesięcy od daty zakupu. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie leki posiadają świadectwa dopuszczenia do obrotu, które znajdują się 

w siedzibie Wykonawcy do wglądu przez Zamawiającego. 
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§ 5 

1. Szacunkowa wartość umowy wynosi: …………. (słownie: …………………….). 

2. Wartość zamówienia będzie liczona każdorazowo w oparciu o ceny jednostkowe dostarczanych 

rzeczywiście ilości.  

3. Na podstawowy asortyment leków i materiałów opatrunkowych wymienionych w ofercie strony ustaliły 

ceny jednostkowe w oparciu o ceny zawarte w ofercie Wykonawcy ( formularz ofertowy - załącznik nr 1 

do oferty). 

4. Ceny podane w formularzu ofertowym powinny obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich warunków stawianych przez Zamawiającego w 

niniejszym zapytaniu oraz wzorze umowy. 

5. Zmiana cen urzędowych odbywająca się co dwa miesiące nie wymaga informacji dla Zamawiającego o 

zmianie cen. 

6. Po wyczerpaniu się wartości umowy o której mowa w ust. 1, umowa ulega rozwiązaniu. 

7. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o pełną realizację zamówienia, ani roszczenie odszkodowawcze z 

tytułu nie zrealizowania pełnego zamówienia. 

8. Dla artkułów, które nie zostały zawarte w ofercie Wykonawcy, dostarczanych zgodnie z 

zapotrzebowaniami Zamawiającego, stosowane będą ceny obowiązujące u Wykonawcy w dniu dostawy z 

zastosowaniem stałego upustu na leki nie refundowane w wysokości ….. wg formularza ofertowego - 

załącznik nr 2 do oferty.  

9. Leki refundowane płatne 100% . 

 

§ 6 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

2. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć. Zamawiający może od umowy odstąpić w 

ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Każdej ze stron przysługuje możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy za 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

 

§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r.  

 

§ 8 

1. Strony zgodnie ustalają 10 dniowy okres rozliczeniowy. 

2. Zamawiający regulować będzie należność na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od 

daty jej otrzymania, na konto Wykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktury VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami  ustawy 

z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U.2018.2191) pod warunkiem 

zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury, zgodnie z art. 106m 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2018.2174 ze zm.) 

4. Wykonawca prześle fakturę, o której mowa w ust. 3 na adres marzena.jorasz@strazgraniczna.pl 

5. Do faktury VAT należy dołączyć załącznik zawierający rodzaj leku wraz z podaniem danych osobowych 

cudzoziemca i dodatkowo ID. 

6. W razie zwłoki w uiszczeniu należności Wykonawca będzie naliczał odsetki ustawowe za opóźnienie. 

7. Za datę płatności strony ustalają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 795-16-61-176. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……………… 

mailto:marzena.jorasz@strazgraniczna.pl
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§ 9 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13  

lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), zwanego w dalszej części umowy „Rozporządzeniem”, wobec osób 

fizycznych od których pozyskał dane osobowe w celu realizacji  przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Komendant 

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37 – 700 Przemyśl. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych  Osobowych tj. Naczelnikiem Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 

34, 37 – 700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, za pośrednictwem adresu e-mail: 

woi.biosg@strazgraniczna.pl 

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy stanowi: 

  art. 6 ust. 1 lit. b, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1ze zm.) niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań 

na przed zawarciem umowy, 

  konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) 

4. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach: 

 związanych z realizacją podpisanej umowy, 

 związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, 

 udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, 

 udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy. 

5. Uzyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie 

decyzji, jak również dane te nie będą poddawane profilowaniu. Uzyskane dane nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Odbiorcami Państwa danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane 

są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń. 

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12 

Osobą odpowiedzialną za realizację warunków umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik  Służby 

Zdrowia BiOSG z siedzibą w Przemyślu. 
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§ 13 

Spory, które mogą wynikać w trakcie realizacji, a które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo  dla  Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze  

dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 
Umowę otrzymują: 

Egz. nr 1 – Zamawiający /PGK SZP/ 

Egz. nr 2 – Zamawiający /SZ BiOSG/ 
Egz. nr 3 – Wykonawca 


