
 

umowa zostanie dostosowana do treści oferty, o ile dotyczyć będzie tylko 1 oferty 
częściowej 

                                                                                                                                                                                           Załącznik do SIWZ nr 4

UMOWA Nr       /2020

na dostawę produktów leczniczych na 2021 r.  do Programu  Terapii  Substytucyjnej  dla
Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Lublinie przez okres 12 miesięcy nie wcześniej niż 1.01.2021 r. 

Zawarta w dniu  ………….. r. w Lublinie pomiędzy Ośrodkiem Leczenia Uzależnień SP ZOZ w 
Lublinie reprezentowanym przez :
Pawła  Fijałkowskiego  –  Dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie

a ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Dostawcą, 
została zawarta umowa następującej treści:

                                                                    § 1

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych tj.  Dz. U. z 2019r. Poz.1843 ), w wyniku którego oferta Dostawcy została wybrana 
jako najkorzystniejsza.
                                                                   § 2

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych: 
I. Oferta częściowa nr 1 Methadone hydrochloride syrop 0,5 %  po 1000ml w ilości 

łącznej 680 flakonów w ciągu roku, tzn. 680 opakowań po 1000ml 
II. Oferta częściowa nr 2  Levomethadone hydrochloride syrop 0,25 % po 1000ml w  ilości

łącznej 75 flakonów w ciągu roku, tzn. 75 opakowań po 1000ml.
III.  Oferta częściowa nr 3 Suboxone 8mg/2mg,-tabletki   50 opakowań po 7 tabletek w        

opakowaniu ,2mg/0,5 mg -tabletki  50 opakowań po 7 tabletek w opakowaniu
IV.  Oferta częściowa nr 4 Bunorfin 8mg- tabletki 350 opakowań po 28 szt. tabletek,  2 mg-

tabletki 200 opakowań po 28 szt. tabletek dla Ośrodka Leczenia Uzależnień 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lublinie do Programu 
Terapii Substytucyjnej przy Al. Tysiąclecia .

2. Wielkość dostawy określona w ust.1 jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w 
zależności od potrzeb Zamawiającego.

                                                                          § 3

1. Cena jednostkowa brutto za opakowanie produktu leczniczego Methadonu hydrochloride 
sir0,5% -wynosi ………………………….zł.  (słownie:
……………………………………………………………………………………),
 1.2.Cena jednostkowa  brutto za opakowanie produktu leczniczego Levomethadone 
hydrochloride syrop 0,25 %-wynosi ………………………….zł.  (słownie:
……………………………………………………………………………………),



1.3.Cena jednostkowa  brutto za opakowanie produktu leczniczego  Suboxone 8mg/2mg 
wynosi…………….zł. (słownie: ……………………………………………………………………..),
 suboxone 2mg/0,5mg  wynosi …………………zł  (słownie: ………………………………………..)
1.4. Cena jednostkowa  brutto za opakowanie produktu leczniczego  Bunorfin 8mg 
wynosi…………….zł. (słownie: ……………………………………………………………………..),
 Bunorfin 2mg  wynosi …………………zł  (słownie: ………………………………………………..)
2. Strony ustalają, iż cena ta może ulec zmianie ze względu na zmianę ceny dokonaną przez 
producenta o co najmniej 3 %. lub zmianę stawki podatku VAT.

 § 4

1.1.  Dostawa  produktu  leczniczego   Methadone  hydrochloride  syrop  0,5%  po  1000  ml  będzie
realizowana transportem na koszt i ryzyko Dostawcy. 
1.2 Dostawa produktu leczniczego Levomethadone hydrochloride syrop 0,25 % po 1000ml  będzie 
realizowana transportem na koszt i ryzyko Dostawcy. 
1.3 Dostawa produktu leczniczego Suboxone  8mg/2mg, 2mg/0,5mg - tabletki będzie 
realizowana transportem na koszt i ryzyko Dostawcy. 
1.4. Dostawa produktu leczniczego Bunorfin  8mg, 2mg - tabletki będzie realizowana 
transportem na koszt i ryzyko Dostawcy. 

2. Towar zostanie dostarczony nie później niż  (drugiego, trzeciego, czwartego)  dnia roboczego 
od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, do Programu Terapii Substytucyjnej OLU 
SP ZOZ w Lublinie przy Al. Tysiąclecia 5.
3. Ilości zamawianego preparatu podawane będą Dostawcy każdorazowo w formie zamówienia 
pisemnego. Dopuszczalne jest złożenie zamówienia faksem lub pocztą elektroniczną.
4.Do składania zamówienia upoważniony jest Kierownik Programu Terapii Substytucyjnej lek. 
med. Andrzej Kaciuba.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, 
Dostawca zobowiązuje się do jej bezpłatnej wymiany na towar wolny od wad, w ilościach 
zakwestionowanych, w terminie do 3 dni roboczych od pisemnego zawiadomienia, z 
zastrzeżeniem, iż w razie wadliwości więcej niż 50 % partii dostarczonego towaru Dostawca 
zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany w tym samym dniu.

                                                                        § 5

Płatność za dostarczony towar odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury VAT, w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po 
zatwierdzeniu odbioru przez osobę uprawnioną, na rachunek bankowy widniejący w 
elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT ( tzw. białej liście podatników VAT) 
Dostawcy: ……………………………………….

                                                                        § 6

Wartość umowy brutto wynosi:………………………….    zł słownie zł. 
…………………………………………………………., z zastrzeżeniem § 2 ust 2 i § 3 ust.2 
niniejszej umowy.

                                                                       § 7

1. Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Odbiorcy kary umownej , w przypadku zwłoki w 



dostawie w wysokości 10 % wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczających termin zapłaty określony w § 5 ust.
1 Dostawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w terminie płatności w transakcjach
handlowych.
3. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy jednej ze stron, zapłaci ona drugiej stronie karę 
umowną w wysokości 5 % szacunkowej wartości umowy, o której mowa w § 6.
4. Odbiorca może potrącić karę umowną należności z faktury.

§  8

Umowa może ulec zmianie w przypadku:
1. konieczności dostosowania zamówionej ilości  i ceny jednostkowej produktów leczniczych     
w przypadku zmiany dawki lub stężenia,
2. wycofania produktu z rynku.

§ 9
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w 
każdym czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku:
-zwłoki w dostawie produktów po uprzednim dodatkowym wezwaniu,
-powtórzenia wadliwej lub niezgodnej z umowa partii reklamowanych produktów,
-bezskutecznego upływu terminu o którym mowa w § 4 ust.5.

                                                                         § 10

W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie 
będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może jedynie żądać 
wynagrodzenia należnego mu za wykonaną część przedmiotu umowy.

                                                                     § 11

1.Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy nie wcześniej niż 1.01.2021 r. 
2.W przypadku zrealizowania umowy w zakresie wartości umowy brutto lub zrealizowania ilości
w terminie wcześniejszym niż określony w ust.1 umowa wygasa.

                                                                    § 12

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich
nieważności.

§ 13

1. Strony zobowiązują się do:

1.1. zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu -
wszelkich informacji,   nie będących jawnymi, pozyskanych w jakiejkolwiek postaci, w
jakikolwiek  sposób,  zamierzony  czy  przypadkowy,  w  formie  ustnej,  pisemnej  lub
elektronicznej, a dotyczących drugiej Strony lub działalności przez nią prowadzonej,
które  znajdą  się  w jej  posiadaniu  w związku  z  realizacją  umowy,  ze  szczególnym



uwzględnieniem  informacji  dotyczących  wszelkich  danych  i  tajemnicy
przedsiębiorstwa, tj. informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz
innych posiadających wartość gospodarczą dla drugiej Strony (informacje chronione), 

1.2. przestrzegania  obowiązujących przepisów prawa powszechnego regulujących obszar
ochrony informacji i danych oraz unormowań Umowy, 

1.3. zabezpieczenia  pozyskanych  informacji  i  danych  poprzez  odpowiednie  środki
techniczne  i  organizacyjne  gwarantujące  adekwatny  stopień  bezpieczeństwa
zapewniających  ochronę  informacji  i  danych  przez  nieuprawnionym  dostępem,
modyfikacją, pozyskaniem lub utratą albo ujawnieniu osobom nieupoważnionym,  

1.4. nie wykorzystywania, nie ujawniania ani nie udostępniania pozyskanych informacji i
danych,  bez  pisemnej  zgody  Stron  Umowy,  której  informacja  dotyczy,  chyba  że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów
prawa lub Umowy, 

1.5. ponoszenia  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  wskutek  naruszenia  tajemnicy,  o
której mowa w pkt 1.1 oraz wszelkie inne szkody powstałe w związku z realizacją
umowy, 

1.6. realizacji czynności będących przedmiotem Umowy przy pomocy przeszkolonych oraz
świadomych obowiązków i odpowiedzialności z tytułu naruszeń pracowników, a także
odpowiedzialności za ich działania jak za własne,

                                                                   § 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz.1843 ) oraz Kodeksu Cywilnego.

 § 15
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że: 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Ośrodka  Leczenia  Uzależnień
Samodzielnego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Karłowicza 1,    20-027 Lublin, tel.
815322979, fax: 81 4639664.
Z  Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Ośrodku  Leczenia  Uzależnień  Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Lublinie  można skontaktować się pod adresem  e-
mail:iod@olu.lublin.eu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6  ust.  1  lit.  c RODO w celu
związanym z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na:  Dostawa produktów
leczniczych na 2020 r. do Programu Terapii Substytucyjnej dla Ośrodka Leczenia Uzależnień
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie  prowadzonym  w  trybie
przetargu nieograniczonego;
Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.  8 oraz art.  96 ust.  3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych , dalej „ustawa Pzp”;  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krótszy jednak niż cały
czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest  wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w



postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;  
W odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie
niezgodnym  z  ustawą  Pzp  oraz  nie  może  naruszać  integralności  protokołu  oraz  jego
załączników);
-na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania  za środków ochrony prawnej  lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne  względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego);  
-prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. 
W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób
reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane
bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy, celach archiwalnych oraz
ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na
podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te
przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępnienia podmiotom zewnętrznym, za
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do
państw  trzecich  i  organizacji  międzynarodowych.  Mogą  one  zostać  przekazane  podmiotom
współpracującym z Ośrodkiem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO,
m. in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakre-
sie zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
Administrator danych zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania o zasadach i sposobie prze-
twarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.

                                                                  § 15

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony będą rozstrzygać polubownie, 
a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska, poddadzą rozstrzygnięciu sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

                                                                 § 16

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

ODBIORCA :                                                                        DOSTAWCA:


