
Projekt umowy

Umowa nr ......... .........l202l
zawarta w dniu
Strzeleckiń,
upoważnienia
Dyrektorowi
ul. strażacka

reprezentowanym
wydanego przez

Dps w strzelcach
8, 47-100 Strzelce

w Strzęlcach Opolskich pomiędzy: Powiatem
przez Jolantę Osucho działającą na podstawie

Zarząd Powiatu Strzeleckiego z dnia 08.12.2016r.
Op., filią w Srymiszowie i filią w Leśnicy,
Op., zwanym dalej ,,'Wykonawcą", NIP: 756-18-12-928

innych opakowaniach jednostkowych,
do wartości sumarycznej podanej przez

........ replezentowanym
prowadzącym działalność pod firmą

przezi 1. .............. zwanym dalej
Zamawiającym, NIP:

§1
1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i preparatów
farmaceutycznych (zgodnie z załącznikiem m 1 - formularz ofertolvy), produkty
farmaceutyczne winny spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie
Polski określone w ustawie z dnia 06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne,
2.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy leków i preparatów farmaceutycznych do
następujących Domów własnym transportem i na swój koszt:
a) DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8,
b) DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2 ,

c) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20
3.Dopuszcza się składanie ofert na preparaty w
wówczas obowiązuje ptzeliczenie ilości preparatu
ZanawiĄącego.
4. Zaofęrowany przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 6- miesięczny termin
wazności licząc od dnia dostawy. Zamawiający dopuszcza termin ważności przedmiotu
zamówienia krótszy tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu zgody
ZamańĄącego.
5. Oznakowanie dostarczonych preparatów (ulotki informacyjne, etykiety - oryginalne) muszą
być sporządzone w języku polskim.
6. W okresie trwania umowy Wykonawcamoże zapfoponować lek zastępczy, w przypadku
braku zamawianego preparatu (wymienionego w załącznikunr 1 -do formularza ofertowego,
będącym integralną częścią umowy), z zastrzężęniem, żę Ięk zastępczy jest rozwtązaniem
opcjonalnym i ma na celu zapewnienie Zamawiającemu ciągłości dostaw leków niezbędnych
do leczenia mieszkńców, a Wykonawcy osiągnięcie spodziewanego zysku ztyiullurealizacji
umowy, także w przypadku wycofania danego preparatu z rynku lub wstrzymania jego
produkcji. W wyniku zaistnińej sytuacji, o której mowa powyżej,
WykonawcazaofeĄe lek zamienny po cenie rynkowej. Jężęli zaoferowana cena preparatu
zastępczego przewyższa cęnę leku ofertowęgo, Zamawiający zastrzega sobię prawo do
rezygnacji z zakupu leku zastępczego.
7. Zalnawiający zastrzega sobie możliwość w czasie trwania umowy zmniejszenia lub
zwiększenia zakupu rodzaju leków w zalężności od potrzeb mieszkańców DPS. Wykonawcy
nie przysługĄążadne roszczenia wobec Zamawiająaego ztego tytułu.

§2ł
1. Wykonawca oświadcza, że towar objęty przedmiotem umowy posiada świadectwo
rejestracji wydane przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ulotkę informacyjną o
leku w języku polskim.



2. Wykonawca zobowiązuje się do
termin ważności vłyrńnie ozrLaczony,

dostawy towarów fabrycznie nowych, posiadających

nie krótszy niż 6 miesięcy.

§3
1. Wykonaw ca zobowiązuje się dostarczać Zarlawiającemu leki w iloŚciach zgodnYch ze

składanymi zamówieniami.
2. Asortyment produktów i ich ceny jednostkowe zawartę są w formularzu ofertowYm,

będącego zńącznikiem do niniejszej umowy.

l. Ńyń"u*"u zobowiązl:j. ,ię 
- 
do dostarczania do Zarnawiającego również leków

recepiowych, płatnych' zgodnię z aktualnym wykazem ustalonym przez Ministra

Zdrówia'- Wykonawcabęłzie odbierał recepty na leki z siedzib Zarnawiającego codziennie

od poniedziałku do sobot} w ciągu ż4 godzin od momentu powiadomienia, recePtY cito - w
ciągu 6 godzin,
Doitawaźamówionego towaru zostanie zrea|izowana do ż4 godzin od PrzekazaniarecePt, z

zastrzeżeniem, że recepty cito ręalizowane będą do 10 godzin.

4. W ruzie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminie lub w

ilości mniej szej nizzamówióna , ZamawiĄący może zakupiĆ ten towar od innego Podmiotu,
przy czym"nie ma obowiązku przyjęcia późniejszego tej partii towaru od WYkonawcY.

Wyt ona*.a pokryłva różnicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego

po'dmiotu, u..ną jednostkową towaru określoną w zńączniku nr 1 do umowy,

5. Wykoou*ca doŚtarcza towai w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, które sPełniają

wymo gi przewidziane przepisami prawa.

6.'RekTamacje ilościoń, w zakresie zgodności ilości dostawy zzamówieniem lub zgodnoŚci

ilości dostawy z ilościami wyszczególnionymi w specyfikacji iloŚciowo-asortYmentowej

dołączonej pir", Wykonawcę do dostawy , Zamawiający zgłaszaWykonawcy telefonicznie

lub pisemnii w terminiętrzęchdni roboczych od daty dostawy.

7, ńeklamacje jakościowę Zamawiający zgłasza Wykonawcy niezwłocznie po stwierdzeniu

wady w formie pisemnej, nie później niz do upływu terminu ważności reklamowanYch lęków

8,Wykonaw 
"u 

iułut*iuieklamacje jakościowe i ilościowe w terminie 7 dni roboczYch od datY

zgłoszeńareklamacji.
§4

l. osobą upowźnioną do odbioru i potwierdzenia dostawy jest pielęgntarkadyŻurna.

ZamańajĘcy odmówi przyjęciadosiarczonych produktów w przypadku niezgodnoŚci

dostawy z zarrtówięniem.
2. powiadomienie Wykonawcy o zamówieniu poszczególnych leków składane jest

telefonicznie, faxem'lub pocztą elektroniczną z wprzedzenięm co najmniej 24-

godzinnym, z vłyjątkiem recept cito.

§5
1. Asortyment towaru, prognozowaną ilość oraz cenę jednostkową brutto zawiera załącznik

nr 1 do umowy.
2. Faktury za leki będą wystawiane niezwłocznie po każdej dostawie na podstawie

zrealizowinych recept i zapotrzebowń składanych przęz ZarlawiĄącego,

3. Okres płńości aó tł dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury,

4. Termine m zapłatyjest data obciĘenia rachunku Zgmawiającego.

5. za zwłokę w zapłaciewykonawc a może żądać odsetek ustawowych,

6. Zamawiający wymaga stałości cen przez cńy okres obowiązywania umowy z,

zastrzeżenięm art.I44 - prawo zamowięn publicznych tj,:

- zarrtawiĄący zasttzega, że cena asortymentu może się zmienić w przypadku zmian

przepisów 
" 

ogolnych ,i ty. zakresie, na podstawie ustawy z dnia 27 sierPnia Ż004 t o



świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 2I0, poz,

2135 ze zm.).
_ zamawiający zastrzega, że zmianę tych cen dopuszcza się z dniem wejścia w życie

odpowiednich przepisów.
- w przypadkugdy wzrost cen proponowanego asortymentu po cenach umownych

u p.ÓauÓ"ntu pi".k o.zy tOyo w stosuŃu do cen w dniu złożęnia oferty (wzrost ten może

byó uwzględniony po wcześniej szym udokumęntowaniu przez wykonawcę).
_" * prripidku aŚołymentu importowanego zmianacen będzie możliwa, gdY wskŹnik
wzrostu kursu waluty producenta przekoózy 8oń w stosunku do kursu z dnia zlożenia ofertY

(średni kurs NBP).
) zmiany cen wynikających zę zmtanstawek podatkowych,w stopniu wynikającymztych

zmianoi-* ińyct, nió dających się przewidziećprzypadkach przedprzystąpieniem do

składania ofęrt.
_ podwyzszenie cen umownych nie może nastąpió w okresie krótszym niż 3 miesiące od

podpisania umowy.
- w}konawcao zmianie cen navłyższe winien powiadomić zamawialącego Pisemnre

z minimum 7 - dniowy- *yp.".dzeniem wlazzuzasadnieniem dokonanYch PodwYżek.

o zarrlawiający dopusŹ czaŹmianę ceny jednostkowej brutto w sytuacji zmiany stawki Podatku

VAT wynikającej z obowiązującego prawa.

7. Strońy rurtir"guiąmoztwóśó og.uni.".nia asortymentu towaru obj ętego przedmiotem

zamówióniu o po"y"j", które wyłączono z prodŃcji lub ich produkcja została wstrzYmana

w trakcie realizacji niniejszej rrmowy.

§6
I.Zapłata na rzeQz Dostawcy za dostarczone leki nastąpi według cen

formularzu cenowym zŁożonym wraz z ofertą w formie przelewu w

od daty wystawienia przez Dostawcę faktury VAT,
2. Faktura-za dostarcżone leki będą następująco wskazywaó Nabyłvcę

Nabywca:
powiat strzelecki
ul. Jordanowska 2

47-I00 Strzelce Op.
NIP: 756-18-12,928

zawartych w
terminie 14 dni

i Odbiorcę.

Odbiorca:
Dom pomocy społecznej w strzęlcach op. z filią w szymiszowie i filią w Leśnicy,

ul. Strażacka 8, 47-I00 Strzelce Op.

3. Faktura będzie dostarczona do Odbiorcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach

op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul.Strażacka 8, 47-100 Strzelce OP.

4. płatnikiem faktury za dostarczone leki będzie Dom Pomocy Społeczn'ej w Strzelcach

Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy,
S.irrzewid}wany kosx zakupu leków, uwzględniający obowiązLlJącą cenę leków i

preparatów farmaceuty"rnyóh wynosi zgodnie z ofęrtą ",brutto
(słownie zł ..,..................,).
i.ZamawiĄący informuje, żę korzysta z następującej Platformy Elektronicznego

Fakturowania skrzyŃa PEPPOL numer DPSSTRZELCE. Ponadto dopuszcza się

przyjmowania innyctr dokumentów elektronicznych niZ faktura ustrukturyzowana, co



wymaga obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownYmi

postanowieniami umowy o realizację zadania publicznego.

§7
1. Umowa óbowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do 3I.12.202Ir.
2. Umowa możebyć rozwiązanaprzezkażdąze stron bez podaniaprzyczynza 30 dniowYm

okresem wypowiedzenia.

§8
1. Zarlawiający zapłaciza zręalizowane dostawy przelewem w ciągu 14 dni od datY

otrzymania faktury.

§9
L Ztytńuniewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca

zapłaci Zanav,nającemu kary umowne w wysokości30ń ceny niezrealizowanej częŚci

zamówienia.
2.W przypadku odstąpienia od umowy zprzyczynniezależnych od Wykonawcy,
Zamawiający zapłacikarę umowną w wysokości 30ń ceny niezrealizowanej częŚci

zamówięnia.
3. Wykonawca vłyrażazgodę na potrącenie kary z jego należności.

§10
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W sprawach spornych właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd odpowiedni do

siedziby Zarnawiającego.

§11
l.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kńdej
ze stron.

ZAMA\ilIAJĄCY WYKONAWCA



wymaga obustronnego porozumienia w tym zakresie, potwierdzonego stosownYmi

po stanowieni ami umowy o r ealizacj ę zadania pub liczne go.

§7
1. Umowa obowiązuje w okręsie od dnia podpisania umowy do 31.Iż.ż02Ir.
2. Umowa możebyć tozwiązanaprzezkażdąze stron bez podaniaprzyczyn za 30 dniowYm

okręsem wypowiedzenia.

§8
I. Zamawiający zapłaci za ztealizowane dostawy przelewem w ciągu 14 dni od datY

otrzymańa faktury.

§9
L Ztrtliuniewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca

zapŁaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3% ceny niezrealizowanej części
zamówienia.
2.W przypadku odstąpienia od umowy zprzyczyrlniezależnych od Wykonawcy,
Zarniwiający zapłacikarę umowną w wysokości 30ń ceny niezrealizowanej części

zamówienia.
3. Wykonawca vryrazazgodę na potrącenie kary z jego należności.

§10
1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodęksu cywilnego.

2. W sprawach spornych właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd odpowiedni do

siedziby Zanawiającego.

§11
l.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach - po jednym dla każdej

ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


