Załącznik nr 2 -WZÓR UMOWY

UMOWA NR : ..…..............2018
Zawarta w dniu …........................r. w Działoszynie, pomiędzy:
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Grota
98-355 Działoszyn,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Kierownik- mgr Mariola Grabolus
a

Roweckiego 1,

…………………………………………………………………………………………………............
REGON ………………………., NIP ……………………………., zwanym w dalszej części
umowy Wykonawcą,
w imieniu którego działa:
- …................................................
w konsekwencji udzielenia zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (art. 4 pkt 8 tej ustawy)

została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizowanie recept lekarskich klientom MGOPS w aptece
ogólnodostępnej, refundowanych następnie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Działoszynie.

§2
1. Realizowanie recept będzie odbywało się sukcesywnie przez czas trwania umowy w zależności
od przyznawania klientom MGOPS zasiłków celowych w formie zleceń na zakup leków.
2. Realizacja recept odbywać się będzie w obrocie bezgotówkowym.
3. Wydanie leków klientom MGOPS nastąpi w oparciu o dołączone do recepty imienne zlecenie
wydania leków określające maksymalną kwotę, na którą mogą być realizowane recepty,
wystawione przez odpowiedniego pracownika socjalnego. Wzór zlecenia wydania leków określa
załącznik do niniejszej umowy stanowiący integralną część niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę nie rzadziej niż raz w miesiącu, na której
potwierdzi odbiór leków przez klientów MGOPS. Adresatem faktur jest MGOPS
w Działoszynie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania zleceń pracowników socjalnych załączonych
do recept, które wraz z fakturami będą stanowić podstawę do rozliczenia z Zamawiającym.

6. Realizacja recepty każdorazowo następuje za okazaniem przez osobę dokonującą zakupu leków
dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem.
7. W przypadku niemożności odbioru leków osobiście przez osobę do tego uprawnioną na
podstawie imiennego zlecenia wydania leków, recepta może być zrealizowana przez inną osobę
posiadającą imienne upoważnienie potwierdzone przez pracownika socjalnego wraz z pieczęcią
nagłówkową Zamawiającego za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu
tożsamości wraz ze zdjęciem.
8. Dopuszcza się możliwość zamiany przez Wykonawcę oryginalnego leku przepisanego na
recepcie na zamiennik tańszy, ale o tym samym działaniu.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania dyskrecji w stosunku do osób korzystających z tej
formy zakupu.

§3
1. Strony zgodnie ustalają, że łączna wartość brutto umowy nie przekroczy kwoty..........................zł
(słownie.............................................................................................................................................zł).
2. Należności za sprzedane leki rozliczane będą na bieżąco w miarę realizowania recept w oparciu
o wystawione przez Wykonawcę faktury wraz z dołączonymi zleceniami wydania leków.
3. W przypadku recept zrealizowanych w miesiącu grudniu, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć wszystkie zlecenia wraz z fakturami do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia
27 grudnia 2019 r.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w treści faktury, w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury wraz
z dołączonym zleceniem wydania leków.
5. Wynagrodzenie wynikać będzie z rzeczywiście zrealizowanych recept lekarskich w ramach
niniejszej umowy, ale nie może przewyższać maksymalnej wartości umowy, o której mowa w ust.1.
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§4
Niniejsza umowa obowiązuje od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty, o której
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
§5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 1.500,00 zł.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

3. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy

w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej lub też w przypadku
zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego skutki niewykonania umowy.
§6
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy w zakresie
określonym w ofercie Wykonawcy.
2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania
lub zaniechania.
§7
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
W takim przypadku zastosowanie mają kary umowne określone w § 5 ust. 2 umowy.

§8
1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją umowy, Strona zgłaszająca roszczenie lub
reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, zgłaszając swoje
żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej Strony.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą Stronę
roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14 dni od chwili ich zgłoszenia.
3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły przekazać
do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Załącznik do umowy:
-Wzór zlecenia wydania leków
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