
P R O C E D U R A 

DOTYCZĄCA WYBORU DOSTAWCY LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH DLA 

MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOCHNI.  

 

1. Wybrana apteka dostarcza leki zgodnie z wystawioną receptą przez lekarza, oraz zamówienia 

złożonego przez Kierownika Działu T.O. Zamawiający może życzyć sobie dostarczenie zamiennika 

pomimo wskazanego na recepcie innego leku.  

2. Dostawa leków odbywa się co najmniej 2 x w tygodniu w wybrane dni lub w razie konieczności 

częściej (antybiotyki, leki szczególnego zastosowania). Koszt dostawy ponosi dostawca.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia leków i preparatów farmaceutycznych oddzielnie 

zapakowanych dla każdego mieszkańca z oznaczeniem jego imienia i nazwiska, zgodnie ze 

wskazaniem zawartym w recepcie i zamówieniu.  

4. Każda faktura dostarczana wraz z zamówionym towarem musi zawierać następujące dane:  

a) numer faktury,  

b) NABYWCA  

Imię i nazwisko mieszkańca,  

adres zamieszkania  

PESEL 

PŁATNIK  

Dom Pomocy Społecznej w Bochni  

ul. Karolina 14G, 32-700 Bochnia  

c) termin płatności 30 dniowy w przypadku Domu Pomocy Społecznej (forma płatności- przelew), 

a w przypadku płatności przez mieszkańca do 60 dni (forma płatności – gotówka).  

d) w przypadku leków refundowanych i zapłaty do wysokości limitu ceny faktura musi zawierać 

specyfikację oraz być wystawiona w dwóch egzemplarzach.  

5. Dostawca musi wraz z dostawą leków wystawić zbiorcze zestawienie wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej procedury, oraz zestawienie sprzedaży (razem pozycje refundowane i 

pełnopłatne) dla poszczególnych Oddziałów DPS.  

6. Kryterium wyboru apteki dostarczającej leki będzie cena towaru oraz spełnienie wyżej zawartych 

wymogów.  

7. Niezależnie od wyboru dostawcy leków i preparatów farmaceutycznych, każdy mieszkaniec czy 

jego rodzina ma możliwość zakupu leków w dowolnie wybranej przez siebie aptece.  

8. Rozeznanie dostawcy leków i preparatów farmaceutycznych odbywa się dwa razy w roku.  

9. W przypadku niewywiązywania się apteki z w/w ustaleń DPS może mienić dostawcę leków po 

ówczesnym poinformowaniu dostawcy. 



Załącznik Nr 1 

 

L.p. Nazwisko  
i imię 

Data 
sprzedaży 

Numer 
faktury 

DPS 
płatność 

Mieszkaniec 
płatność 

Podpis 

       

       

       

       

       

       

 


