Projekt umowy
Umowa nr ...../2018
Zawarta w dniu .................... r. pomiędzy Powiatem Jasielskim z siedzibą w Jaśle, ul. Rynek
18, 38-200 Jasło, NIP: 685-19-49-925 - Domem Pomocy Społecznej w Foluszu, Folusz 56,
38-222 Folusz, w imieniu którego działa:
Karol Adamski - Dyrektor na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Jaśle

przy kontrasygnacie Teresy Buba - Głównego Księgowego, na podstawie
upoważnienia Skarbnika Powiatu
zwanym dalej Zamawiającym
a ...................................................................................................................., reprezentowanym przez:
................................................................................................................................................................
zwanym dalej Apteką

1.
2.

§1
Przedmiotem umowy są leki dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, które nabywane
będą w Aptece, każdorazowo na podstawie złożonych przez Zamawiającego recept
indywidualnych mieszkańców Domu.
Zamawiający prześle Aptece zapytanie cenowe na leki (formularz ofertowy) z wykazem
leków z prośbą o odwrotne złożenie oferty cenowej w zakresie odpłatności za leki,
z podaniem łącznej wysokości tej odpłatności, obejmującej całość zamówienia.
Oferta musi obejmować wszystkie pozycje z wykazu leków objętych danym zamówieniem.
(Oferta niepełna będzie podlegać ocenie jedynie w przypadku gdy wszystkie złożone oferty
będą niepełne w tym samym zakresie.) Na ofercie musi być podana nazwa Apteki oraz imię
i nazwisko osoby sporządzającej.
Apteka nie może oferować leku, którego nie jest w stanie wydać.
Apteka nie może różnicować cen tych samych leków dla różnych mieszkańców (chyba, że
wynika to z uprawnień do zniżek zaznaczonych w recepcie danego mieszkańca) oraz
bezpodstawnie zawyżać cen konkretnych leków, nawet jeśli na innych lekach udzieli
proporcjonalnych upustów lub zniżek – w przypadku stwierdzenia takiego faktu, na
podstawie porównana cen z innych ofert lub rozeznania cen rynkowych, będzie to
podstawą do odrzucenia oferty.
Apteka ma obowiązek zaoferować w zapytaniu cenowym zamiennik, którego cena
detaliczna jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Zamiennik musi mieć tę samą
nazwę międzynarodową, tę samą dawkę, tę samą postać farmaceutyczną, która nie
powoduje różnic terapeutycznych oraz to samo wskazanie terapeutyczne. Brak wskazania
któregokolwiek z tych elementów będzie podstawą do odrzucenia oferty
Apteka nie może proponować zamiennika jeżeli przy danej pozycji leku w kolumnie
"Rodzaj odpłatności" zapytania cenowego będzie zapis "Nie zamieniać" (Nz).
W przypadku zaoferowania zamiennika Apteka musi wskazać jego nazwę w zapytaniu
cenowym w kolumnie nr 3. Jeżeli Apteka nie wypełni pozycji „Nazwa Zamiennika”
(kolumna nr 3 zapytania cenowego) Zamawiający przyjmie, że Apteka oferuje lek
wskazany w kolumnie nr 2.
Przekazanie zamówienia przez Zamawiającego i złożenie oferty odbywa się drogą
elektroniczną i powinno się zamknąć w tym samym dniu do 13 00 przy przekazaniu
zamówienia do godz. 915 tego dnia, albo do godz. 800 następnego dnia roboczego, przy
przekazaniu zamówienia po godz. 915.
W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może zmienić wyżej wymienione terminy –
w takim przypadku zostanie to wyraźnie zaznaczone w przesłanym zamówieniu.

Projekt umowy
Jeżeli Apteka biorąca udział w postępowaniu zauważy błąd w nazwie, postaci leku, dawce
itp. powinna bezzwłocznie zgłosić to Zamawiającemu drogą e-mailową lecz nie później niż
do godz.11.30 dla zapytań składanych do godz. 9.15 oraz do godz.14.00 dla zapytań
składanych po godz.9.15.
W przypadku gdy Apteka w trakcie postępowania nie zgłosi zauważonego błędu, a opisze
go w zapytaniu cenowym, jej oferta zostanie odrzucona.
W sprawach dotyczących recept i treści zawartych w zapytaniu cenowym uwagi należy
zgłaszać e-mailowo do pracowników działu zaopatrzenia : zaopatrzenie@folusz.dps.pl
Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim Aptekom biorącym udział w postępowaniu.
Treść tematu wiadomości przesłanych elektronicznie musi być czytelnie sformułowana
i jednoznacznie określać treść wiadomości, tj. „Pytanie dotyczące rozeznania”, „Oferta na
dostawę leków”, „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”, itp. w przeciwnym
wypadku Zamawiający nie odczyta wiadomości zawierającej zapytanie przed upłynięciem
terminu składania ofert, zatytułowanej np. „Oferta”.
3. Adres e-mail Apteki: …..................................
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 przekazywane będą pocztą elektroniczną (załączniki
do wiadomości e-mail tworzone będą w programie OpenOffice w wersji 3.3 lub nowszej)
na wyżej wymieniony adres.
Adres e-mail Zamawiającego: zaopatrzenie@folusz.dps.pl
4. Zamawiający dokona oceny złożonej oferty, o której mowa w ust. 2 i dokona wyboru
najkorzystniejszej (najtańszej).
Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu złożonej oferty
w następujący sposób: w przypadku sumowania cen za poszczególne części (pozycje)
przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części (pozycje zamówienia). Zamawiający
powiadomi Aptekę o dokonanych poprawkach, zaś Apteka musi je zaakceptować (e-mail
lub fax). W przypadku braku odpowiedzi lub akceptacji zmian oferta zostanie odrzucona.
Oferta bez podsumowania poszczególnych części (pozycji) podlega odrzuceniu.
W przypadku gdy zostaną złożone oferty o takiej samej wartości, zawierające najniższą
cenę spośród wszystkich złożonych ofert, Zamawiający posłuży się dodatkowym kryterium
oceny w postaci terminu przygotowania leków do odbioru. W takim przypadku
Zamawiający (telefonicznie lub faksem) zażąda od Aptek, które złożyły najtańsze oferty,
ponownego złożenia ofert (w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie) obejmujących
dodatkowo termin przygotowania leków do odbioru (drogą e-mailową lub faksem) - termin
ten nie może być dłuższy niż zawarty w § 2 ust.1 Umowy. Apteka składając ofertę
dodatkową może obniżyć jej wartość. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert i jako
najkorzystniejszą wybierze ofertę najtańszą. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o tej
samej wartości jednocześnie zawierających najniższą cenę, Zamawiający złoży zamówienie
Aptece , która zaoferuje najkrótszy termin realizacji.
W przypadku otrzymania ofert o tej samej wartości i jednakowym terminie realizacji lub
braku złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie Zamawiający wybierze tą
Aptekę, która w okresie ostatnich 30 dni uczestniczyła w największej liczbie postępowań.
5. Zamawiający prześle drogą elektroniczną Aptece informację zawierającą nazwę apteki oraz
wartość oferty, która została wybrana.
Aptece, której ofertę wybrano, Zamawiający prześle zamówienie na zakup leków, drogą
elektroniczną lub faksem. Apteka jest zobowiązana potwierdzić drogą odwrotną przyjęcie
zamówienia do realizacji.
6. Recepty zostaną dostarczone do Apteki przez Zamawiającego. Apteka jest zobowiązana do
potwierdzenia ich przyjęcia (poprzez złożenie czytelnego podpisu przez osobę przyjmującą,
na dokumencie dostarczonym przez Zamawiającego).
Adres apteki, do której dostarczane będą recepty i odbierane leki:
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…...........................................
Godziny pracy: …............. pn-pt, …................. sobota
7. W przypadku gdy Apteka stwierdzi rozbieżność (nazwa leku, dawka, ilość, postać, itp.)
pomiędzy zamówieniem (zapytaniem cenowym), a dostarczonymi do Apteki receptami, jest
obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracowników działu zaopatrzenia.
Apteka realizuje jedynie te recepty, w których nie występują rozbieżności z zamówieniem.
W przypadku wystąpienia w/w okoliczności Apteka może odmówić realizacji całości
zamówienia o czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
§2
1. Apteka zobowiązuje się do przygotowania leków do odbioru przez Zamawiającego w ciągu
23 godzin od zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 5 lub zgodnie z terminem, o którym
mowa w §1 ust. 4 – jeśli Zamawiający posłuży się dodatkowym kryterium oceny ofert.
Leki muszą być złączone w pakiety odrębne dla każdego mieszkańca (spięte gumką lub
zapakowane do odrębnych opakowań).
Apteka zobowiązana jest do zapakowania leków do opakowań wykonanych z kartonu lub
innego trwałego materiału, które należy zabezpieczyć szeroką taśmą pakową chroniącą leki
na czas transportu do siedziby Zamawiającego przed uszkodzeniem lub dostępem do leków
osób trzecich oraz odpowiedniego ich oznakowania.
Leki termolabilne muszą być pakowane do termotoreb lub pojemników termoizolacyjnych.
2. Apteka powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub faksem o możliwości odebrania leków
w terminie krótszym, niż określony w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia wydania leku niezgodnego z przedmiotem zamówienia,
Zamawiający niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu powiadomi Aptekę. Apteka
zobowiązana jest do przygotowania, w terminie do 2 godzin, właściwego leku do odbioru
przez Zamawiającego.
4. Apteka jest zobowiązana do wydania wszystkich leków zgodnie z zamówieniem wraz
z fakturą i specyfikacją. Apteka jest zobowiązana do potwierdzenia ich wydania (poprzez
złożenie czytelnego podpisu przez osobę wydającą, na dokumencie dostarczonym przez
Zamawiającego).
§3
1. Apteka zapewnia Zamawiającego, że leki będące przedmiotem niniejszej umowy są dobrej
jakości.
2. Apteka odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe towarów na
zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
§4
1. Zapłata za dostarczone partie towaru dokonywana będzie na podstawie faktury VAT
przelewem na konto Apteki w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT na adres
Płatnika. Na fakturach VAT powinny figurować dane: Zamawiający tj.: Powiat Jasielski
z siedzibą w Jaśle, ul. Rynek 18, 38 – 200 Jasło,
NIP 685 – 19 – 49 – 925 i dane
Odbiorcy/Płatnika tj.: Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, Folusz 56, 38 – 222 Folusz.
2. Wszelkie udzielane rabaty (bonifikaty, opusty, skonta, itp.) winny być zawarte w cenie leku.
Dopuszcza się możliwość udzielania przez Aptekę rabatów do leków, z uwzględnieniem
konsekwencji finansowych ich udzielenia, dla każdej pozycji leku w fakturze.
3. Do faktury VAT Apteka dołączy specyfikację obejmującą następujące pozycje: Oznaczenie
pozycji faktury lub Lp odpowiadającą Lp faktury, Nazwa leku, Odpłatność ponad limit,
Opłata do limitu, Opłata razem – z wyszczególnieniem łącznych wartości tych odpłatności,
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Wartość towaru brutto, podając jednocześnie nazwisko i imię osoby której one dotyczą.
Apteka wyszczególni pozycje leków 100 % płatnych oraz łączną wartość tych leków.
Specyfikacja musi być spójna z fakturą.
4. Należności objęte niniejszą umową nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz
osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
§5
1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów
oraz w następujących wysokościach:
1) za opóźnienie w przygotowaniu do odbioru leków w terminie, o którym mowa w §2
ust. 1 umowy, w wysokości 5% wartości zamówionych leków – za każde rozpoczęte
24 godziny opóźnienia,
2) za wydanie niezgodnego z §1 umowy przedmiotu zamówienia – w kwocie 50 zł,
3) za niedotrzymanie terminów w wymianie leku, o których mowa §2 ust. 3 –
w kwocie 20 zł,
4) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Apteki – w kwocie 500 zł.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
kar umownych na zasadach ogólnych.
§6
W razie opóźnienia w zapłacie należności, Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia
ustawowych odsetek.
§7
1. Umowę zawiera się na okres: od ….................r. do dnia 31.12.2018 r.
2. Brak złożenia (pomimo wysłania zapytań cenowych)
co najmniej dwóch ofert
niepodlegających odrzuceniu ze względu na wady, przez okres 1 pełnego miesiąca
kalendarzowego będzie skutkować wykluczeniem z postępowań tej Apteki na okres
kolejnego miesiąca.
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Apteka może zostać wykluczona
z postępowań na okres dwóch tygodni. Nie wyłącza to stosowania kar, o których mowa
w § 5.
4. W przypadku złożenia przez Aptekę oferty a następnie odmowy przyjęcia zamówienia do
realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający wykluczy daną Aptekę
z postępowań na okres 1 pełnego miesiąca kalendarzowego.
5. W przypadku gdy na skutek wykluczeń Aptek, o których mowa w ust 2-4 miałoby dojść do
sytuacji, że zostaje tylko jedna Apteka, do której Zamawiający może wysłać zapytanie
cenowe, Zamawiający kolejno wg potrzeby:
a) wstrzymuje wykluczenie z postępowań dla Apteki jeśli miało być wykonane na podstawie
ust. 2 lub zawiesza jego wykonanie do czasu kiedy Zamawiający będzie mógł wysłać
zapytanie cenowe do co najmniej dwóch innych Aptek;
b) odroczy wykluczenie z postępowań dla Apteki jeśli miało być wykonane na podstawie ust. 3
lub 4 do czasu kiedy Zamawiający będzie mógł wysłać zapytanie cenowe do co najmniej
dwóch innych Aptek.
6. Dwukrotne wykluczenie Apteki z powodu nie brania udziału w postępowaniu o którym
mowa w ust.2, powoduje rozwiązanie umowy z upływem miesiąca drugiego wykluczenia.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 7, Apteka otrzyma należne
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wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy.
9. Apteka może rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Apteka posiada zezwolenie
Farmaceutycznego.

na

§8
prowadzenie

apteki

ogólnodostępnej

w

myśl

Prawa

§9
1. Apteka zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego dane
mieszkańców Domu wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy.
2. Apteka zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których
mowa w ust. 1, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych co
najmniej w zakresie określonym w art. 36 - 39 Ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Apteka zobowiązana jest zapewnić aby urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania powierzonych jej danych były zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych.
4. W sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w Umowie, Apteka zobowiązuje się do
przetwarzania danych osobowych mieszkańców Domu mając na uwadze ochronę tych
danych oraz interes Zamawiającego.
§10
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności.
§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§12
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§13
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Apteka:

