Załącznik nr 2
DPS.DAG.0261.5.2019.RK

UMOWA Nr ………..
zawarta w dniu ……………. w Krośnie, pomiędzy:
Domem Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno,
który reprezentuje Magdalena Słyś – dyrektor,
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”
a firmą (siedziba i adres): …………………………………………….
NIP …………………, REGON ……………….., KRS ………….……
którą reprezentuje: …………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

§1
1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa leków i innych artykułów medycznych zwanych
w dalszej treści Umowy „lekami” na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie,
wymienionych w formularzu asortymentowym - kalkulacja cenowa, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej Umowy, do Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie ul. Żwirki i Wigury 4a.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu leki, których cenę jednostkową określa
formularz asortymentowo – kalkulacja cenowa.
3. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty opakowania, przesłania,
załadunku i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. W przypadku reklamacji zwrot reklamowanego towaru (niezgodnego z zamówieniem) odbywa się na koszt Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zamawianym asortymencie oraz prawo zrealizowania
zamówienia w mniejszych ilościach, niż zostały przewidziane w formularzu ofertowym - kalkulacja
cenowa, stanowiącym załącznik do umowy. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie wartość
zamówienia, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec
Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega w trakcie obowiązywania Umowy możliwość zamawiania leków nie uwzględnionych w formularzu asortymentowym – kalkulacja cenowa, których możliwości zakupu nie można
było przewidzieć w chwili przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących cenach:
a) leki refundowane – zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
b) pozostałe leki – zgodnie z cenami obowiązującymi u Dostawcy.
§2
1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć leki w asortymencie, ilościach, gramaturach
i opakowaniach jednostkowych, ustalonych przez Zamawiającego.
2. Dostawca będzie dostarczał leki na podstawie zamówienia składanego przez pielęgniarkę DPS
telefonicznie na nr telefonu ………………….. Podstawą realizacji zamówienia są recepty lekarskie.
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3. Strony dopuszczają możliwość zamawiania leków nie wymagających dla realizacji recepty lekarskiej,
w celu udzielenia pierwszej pomocy medycznej i medycznej pomocy doraźnej.
4. Zamówione leki będą dostarczane do siedziby Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie
ul. Żwirki i Wigury 4a - gabinet medycznej pomocy doraźnej, transportem Dostawcy na jego koszt
i ryzyko, codziennie w ciągu 4 godzin od chwili złożenia zamówienia (w szczególnych przypadkach
nawet dwa razy dziennie), w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 15.00.
5. Wraz z dostarczonymi lekami Wykonawca dostarczy ulotki w języku polskim, zawierające informacje
niezbędne dla bezpośredniego użytkownika/mieszkańca DPS.
6. Wszystkie dostarczane leki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu
w Polsce (zgodnie z urzędowym wykazem środków farmaceutycznych).
7. Leki stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostaną dostarczone w nieuszkodzonych opakowaniach odpowiadających wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego
i treści ulotki.
8. Poza lekami wyszczególnionymi w załączniku Formularz asortymentowy - kalkulacja cenowa,
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać leki za odpłatnością ryczałtową, limitowaną oraz leki nieodpłatne, według sporządzonego przez Zamawiającego zapotrzebowania (recept).
§3
1. Zamawiający dopuszcza stosowanie leków zamiennych (równoważnych), w stosunku
do leków, które są określone w formularzu asortymentowym – kalkulacja cenowa, o tej samej dawce
i składzie, która nie powoduje różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym,
przy zastosowaniu ceny urzędowej zgodnej z obowiązującym Obwieszczeniem Ministra Zdrowia.
2. Warunkiem dopuszczenia stosowania leków zamiennych, o których mowa w ust.1 jest:
a) niższa cena zamiennika niż cena leku określonego w formularzu asortymentowo-cenowym,
b) zgoda uprawnionego pracownika Zamawiającego,
c) brak adnotacji wystawiającego receptę o niemożności dokonania zamiany, znajdującej się na druku
recepty.
§4
1. Dostawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w Umowie jest wolny
od wad i spełnia normy jakościowe określone przez instytucje upoważnione do badania produktów
leczniczych.
2. Okres ważności produktu wynosić będzie nie mniej niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy
do Zamawiającego lub w przypadku obowiązującego krótszego terminu przydatności co najmniej 80% terminu licząc od daty dostawy produktu do Zamawiającego.
3. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę przedmiotu zamówienia niezgodnego z normami,
o którym mowa w ust. 1 i okresem ważności, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może żądać niezwłocznej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, spełniający warunki zawarte w ust. 1 i 2,
na koszt i ryzyko Dostawcy.
4. Wykonawca dostarczy leki Zamawiającemu własnym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko.
5. Transport leków do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami
regulującymi transport leków, w specjalnie wydzielonych przestrzeniach ładunkowych środka transportu, które zapewniają zabezpieczenie odpowiedniej temperatury właściwej dla danego leku, zabezpieczenie leków przed zanieczyszczeniami organicznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi, a także
mikroorganizmami i szkodnikami; gwarantujących warunki uniemożliwiające pomieszanie i skażenie
leków oraz dostęp do leków osobom nieupoważnionym.
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6. Dostawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczony towar pod względem jego
jakości.
7. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością i zapewnia,
że posiada odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami prawa.
§5
1. Ceny leków, o których mowa w § 1 Umowy pozostaną niezmienne przez okres obowiązywania
Umowy.
2. Ceny leków, o których mowa w § 1 Umowy mogą ulec zmianie jedynie w następujących przypadkach:
a) zmian cen urzędowych ustalonych przez Ministra Zdrowia,
b) zmian cen leków w przypadkach zmian określonych przez Ministra Zdrowia w zakresie wynikającym z
aktów prawnych zmieniających,
c) zmian obowiązujących stawek podatków i opłat granicznych,
d) zmian cen na niższe niż w formularzu asortymentowym - kalkulacja cenowa,
3. Zmiana cen leków wymaga zgody obu Stron w formie pisemnego aneksu do Umowy,
za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w §3 ust. 2 i §5 ust. 2d Umowy.
§6
1. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT w której jako nabywcę
wskaże Gminę Miasto Krosno ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, NIP: 684-00-13-798 oraz jako odbiorcę Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Żwirki i Wigury 4a, 38 – 400 Krosno.
2. Faktura powinna zawierać wyszczególnienie rozliczenia odpłatność mieszkańca (ze wskazaniem jego
imienia i nazwiska) oraz odpłatności, do której zobowiązany jest DPS na podst. art. 58 ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Dopuszczalne jest nieumieszczanie podziału kosztów leku ponoszonych przez Zamawiającego
i mieszkańca na fakturze pod warunkiem dołączenia do faktury specyfikacji, zawierającej dla każdej z
pozycji wymienionej na fakturze:
a) odpłatności Zamawiającego,
b) odpłatności mieszkańca,
c) odpłatności łącznej.
Suma odpłatności łącznych ze wszystkich pozycji specyfikacji musi być zgodna z kwotą łączną do zapłaty, wykazaną na fakturze.
4. Faktury dostarczane będą na bieżąco, nie rzadziej niż raz w tygodniu, termin zapłaty faktury do 21 dni
licząc od dnia wystawienia faktury.
5. Faktury płatne przez mieszkańca w 100 % wystawiane będą indywidualnie na nazwisko i imię danego
mieszkańca.
§7
W szczególnie pilnych przypadkach, w razie braku leku u Dostawcy, Zamawiający ma prawo dokonać
jego zakupu w innej aptece.
§8
Dostawca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte umowa stanowią tajemnicę handlową
Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim.
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§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony od …….……..……..….. do 31.12.2019 r.

§ 10
1. Zamawiający ma prawo, za uprzednim doręczeniem Dostawcy pisemnego zawiadomienia, do
odstąpienia w każdym terminie (rozwiązanie bez wypowiedzenia) od Umowy
w przypadku, gdy jakość dostarczanych przez Dostawcę leków nie będzie odpowiadała obowiązującym normom wynikających z §4 ust. 1 Umowy, w tym również w zakresie terminów ważności
wynikających z §4 ust. 2 Umowy, oraz w przypadku gdy leki nie zostaną dostarczone Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w §2 ust. 4 Umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
może odstąpić od Umowy zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Jeżeli Dostawca będzie wykonywał usługę w sposób wadliwy albo sprzeczny
z Umową, Zamawiający może wezwać Dostawcę do zmiany sposobu dostaw, wyznaczając w tym
celu Dostawcy odpowiedni termin, nie dłuższy niż 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpić od Umowy.
§ 11
Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – kalkulacja cenowa.
§ 12
Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu cywilnego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY
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