DPS.2300. 32 .2018

Załącznik nr 3

Wzór umowy
zawarta w dniu …………………………….. r. w Poznaniu pomiędzy:
Miasto Poznań
Dom Pomocy Społecznej
ul. Konarskiego 11/13
61-114 Poznań
NIP 209-00-01-440
REGON 631257822
reprezentowanym przez Jerzego Dłużaka - Dyrektora
zwanym w dalszym tekście umowy „Zamawiającym”,
a
reprezentowanym przez:
zwanym w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”,
wybranym bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2164 ze zm.), została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Zamawiający nabywa, a Wykonawca sprzedaje i zobowiązuje się dostarczać leki, własnym
transportem, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego (Domu Pomocy
Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13 oraz Oddziału Domu Pomocy
Społecznej w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 142a), zgodnie z przedłożoną ofertą.
2. Poszczególne dostawy realizowane będą sukcesywnie, w zależności od bieżących
potrzeb Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w Formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Miejsce dostawy zamawianych
produktów, Zamawiający określi każdorazowo wraz ze składanym zamówieniem, którego
zakres określony będzie w przekazywanych receptach.
3. Wykonawca będzie przyjmował zapotrzebowanie zamawiającego na odbiór recept i
dostawę leków, w formie telefonicznej pod numerem …… czynnym ……………….
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie dostarczany w nieuszkodzonych
opakowaniach oraz posiada co najmniej 12 miesięczny termin przydatności do użycia,
liczony od dnia dostarczenia produktu do siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że oferowane leki posiadają świadectwa dopuszczenia do
stosowania i obrotu na rynku krajowym, wydane zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne
z dnia 6 września 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2211 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 211 ze zm.).
6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego dostarczy dokumenty potwierdzające
dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, na wszystkie wyroby objęte
umową.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……….……. r. do 31.12.2018 r.
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§3
1. Należności za dostarczone towary, Zamawiający zobowiązuje się uiszczać przelewem na
konto Wykonawcy, w terminie do ……… dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo sporządzonej faktury.
2. Wykonawca oświadcza, że zmiana cen na leki wyszczególnione w formularzu ofertowym,
jest możliwa wyłącznie w sytuacji ustawowej zmiany cen leków urzędowych.
3. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.
4. Wykonawca wystawiał będzie dla Zamawiającego odrębne faktury Vat na podstawie
przekazanych recept. W treści faktury za dostarczone leki należy wskazać w oparciu o
przepisy szczególne w szczególności: nazwę Zamawiającego, imię i nazwisko mieszkańca,
dla którego wystawiona została recepta, kwotę obciążającą Dom Pomocy Społecznej i
kwotę obciążającą mieszkańca Domu. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego
dostarczania leków i faktur.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia
produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca
niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie produkty o takiej
samej substancji leczniczej i postaci.
§4
1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie weryfikacji jakości i ilości każdorazowej
dostawy, w terminie nie przekraczającym 24 godzin od chwili otrzymania produktów.
2. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru, dokonywany będzie przez Zamawiającego w jego
siedzibie.
3. Na podstawie przepisów ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1938 ze zm.), o ile lekarz
nie dokonał adnotacji zakazującej zamiany, Wykonawca będzie informował
Zamawiającego o możliwości nabycia tańszego leku.
4. Dostarczenie leków zamiennych jest możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego,
wyrażoną telefonicznie lub mailowo lub pisemnie.
5. Wykonawca dostarczając lek zamienny (po uprzednim wyrażeniu zgody przez
Zamawiającego zgodnie z ust. 4), zobowiązany jest do każdorazowego zamieszczenia (np.
zapisania długopisem) na opakowaniu leku zamiennego (tańszego), nazwy leku zapisanego
na recepcie.
6. W przypadku dostarczenia wyrobów przeterminowanych lub złej jakości lub
pozbawionych atestów lub bez oznakowań opakowań lub z uszkodzeniem mechanicznym
opakowań lub z zabrudzeniami lub o jakości niezgodnej z warunkami przedmiotowej
umowy, Zamawiający poinformuje o powyższym Wykonawcę telefonicznie lub e-mailem
………………., w odpowiedzi na co Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w
miejsce towarów wadliwych pełnowartościowe, w czasie do 2 godzin od przekazania
informacji przez Zamawiającego, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytułu.
7. W przypadku dostarczenia towaru, który będzie niezgodny ze złożonym
zapotrzebowaniem, warunkami przedmiotowej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie
do dostarczenia wymaganego, pełnowartościowego towaru w czasie do 2 godzin od
przekazania informacji przez Zamawiającego, bez prawa żądania dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytułu. Co do sposobu poinformowania § 4 ust. 6 stosuje się
odpowiednio.
8. Zwrot towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem dokonywane jest w siedzibie
Zamawiającego
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§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do posegregowania leków i zapakowania oddzielnie dla
każdego mieszkańca oraz oznaczenia każdej paczki w sposób trwały nazwiskiem
mieszkańca, zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego receptami. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczać wraz z lekami również faktury za zakupione leki.
2. Wykonawca gwarantuje, że towar dostarczany będzie środkami transportu
przystosowanymi do przewozu leków, w opakowaniach gwarantujących należyte
zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami,
utratą właściwego działania produktu.
3. Wykonawca gwarantuje, że towar jest przechowywany i transportowany w warunkach
gwarantujących najwyższą jakość, bez śladów uszkodzeń mechanicznych opakowań
towaru.
4. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia zostaną przez Wykonawcę dostarczone w
opakowaniach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Każde opakowanie transportowe
musi zawierać co najmniej następujące dane:
- nazwę produktu i jego rodzaj,
- dane dotyczące składników występujących w produkcie,
- datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia,
- dane identyfikujące producenta,
- dane identyfikujące kraj, w którym wyprodukowano produkt,
- zawartość netto lub liczbę sztuk środka w opakowaniu,
- warunki przechowywania, w przypadku gdy jego jakość zależy od warunków
przechowywania,
- oznaczenie partii produkcji (numer serii),
- ulotkę opisującą lek.
5. W przypadku powierzenia przedmiotu zamówienia podwykonawcom, Wykonawca
odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.
§6
Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotowej umowy są:
ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………
ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………….
§7
1. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z zamówień
lub zwłoki w dostarczeniu towarów w miejsce zakwestionowanych przez Zamawiającego
o którym mowa w § 4 ust. 6 i 7, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości 3% wartości nie zrealizowanej dostawy za każdą
rozpoczętą godzinę zwłoki. Za zwłokę uznaje się również dostarczenie niepełnego
asortymentu zamówionych produktów. Wykonawca uznaje, iż wysokość kary umownej
nie jest wygórowana.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości
3.000,00 złotych, w przypadku zaistnienia chociażby jednej z następujących okoliczności:
a) trzykrotna zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy,
b) trzykrotna reklamacja dostarczanych przez Wykonawcę towarów z uwagi na jakość
niezgodną z obowiązującymi normami, warunkami przedmiotowej umowy, brak
wymaganych prawem atestów lub certyfikatów, nieaktualne terminy ważności lub
braki ilościowe, niezgodność z receptami,
c) trzykrotna reklamacja treści faktur z uwagi na niezgodność cen z formularzem
ofertowym.
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Wykonawca uznaje, iż wysokość kary umownej nie jest wygórowana. Zamawiający jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w tożsamej wysokości w przypadku
nieuzasadnionego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca bez
podania przyczyny.
§9
Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Zamawiający:

Wykonawca:
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