JEDNOLITE WARUNKI HANDLOWE GLENMARK W OBROCIE DETALICZNYM

I)

INFORMACJE OGÓLNE

1.

Jednolite Warunki Handlowe Glenmark w obrocie detalicznym (dalej: „JWHD”), dotyczą
sprzedaży Produktów i mają zastosowanie do wszystkich umów dotyczących sprzedaży
produktów z oferty Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o. (dalej: „Glenmark”) zawartych przez
Glenmark z aptekami ogólnodostępnymi, punktami aptecznymi lub placówkami obrotu
pozaaptecznego, w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j.: Dz.U.
z 2017 r., poz. 2211 ze zm.) (dalej: „Apteki”). JWHA maja również na celu ustalenie jednolitych
kryteriów współpracy z Aptekami w celu zapewnienia odpowiedniego i nieprzerwanego
zaspokajanie zapotrzebowania podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego produktami
leczniczymi.

2.

W rozumieniu niniejszych JWHD poniższym pojęciom należy nadawać następujące znaczenia:


produkty: produkty lecznicze, wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety
znajdujące się w aktualnej ofercie Glenmark,



produkty Rx: produkty lecznicze i wyroby medyczne wydawane na receptę,



produkty OTC: produkty lecznicze i wyroby medyczne dostępne bez recepty, kosmetyki
a także suplementy diety,



produkty refundowane: produkty lecznicze i wyroby medyczne podlegające refundacji ze
środków publicznych,



produkty nierefundowane: produkty lecznicze i wyroby medyczne niepodlegające
refundacji ze środków publicznych, kosmetyki a także suplementy diety.

3.

Zmiana JWHD jest dokonywana przez Glenmark (w szczególności w przypadku zmiany
przepisów prawa dotyczących obrotu produktami). JWHD w nowym brzmieniu obowiązują od
pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego po ich udostępnieniu Aptece, o ile do
tego czasu Apteka nie wypowie umowy dystrybucyjnej (wg zasad określonych w tej umowie
dystrybucyjnej). Glenmark prześle nową wersję JWHD do wiadomości Apteki pocztą, faksem
lub mailem.

II)

ZAMÓWIENIA

1.

Dostawy produktów będą realizowane na podstawie zamówień Apteki, złożonych przez
upoważnionego do składania zamówień pracownika działu zakupów Apteki lub osoby
uprawnione do reprezentacji Apteki i przyjętych przez Glenmark do realizacji.

2.

Zamówienia powinny być przesyłane przez pracownika Apteki pocztą elektroniczną, listownie
lub faksem. Zamówienie winno zawierać co najmniej: nazwę produktu, postać, dawkę, ilość i
miejsce dostawy (magazyn Glenmark lub magazyn Apteki).

3.

Zamówienia powinny być dokonywane w ilościach będących wielokrotnością opakowania
zbiorczego.

4.

Warunkiem realizacji zamówienia jest jego przyjęcie przez Glenmark. Przyjęcie następowało
będzie pocztą elektroniczną lub faksem.

5.

Glenmark może odmówić akceptacji zamówienia dotyczącego ilości produktów poniżej
minimalnej wielkości logistycznej zamówienia przyjętej przez Glenmark
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III)

DOSTAWY

1.

Miejscem wydania produktów Aptece będzie magazyn Glenmark (Kopytów 44A, 05 – 870
Błonie), chyba że inne miejsce wydania produktów zostanie określone w zaakceptowanym przez
Glenmark zamówieniu.

2.

Wiążącym obie strony terminem dostawy zamówionych produktów jest termin wskazany w
pisemnym potwierdzeniu zamówienia dokonanym przez Glenmark. Przy ustalaniu terminu
dostawy, Glenmark będzie brał pod uwagę treść zamówienia Apteki.

3.

W celu zagwarantowania wysokiej jakości produktów Glenmark (w tym w szczególności
niedopuszczenia do upływu terminów ich ważności), Apteka będzie stosować zasadę FEFO
(„first expired – first out”) do zapasów produktów Glenmark.

IV)

TERMINY PŁATNOŚCI

1.

Termin płatności za produkty liczony jest od dnia wystawienia faktury. Glenmark ustala
następujący standardowy termin płatności:


60 dni dla wszystkich zakupów produktów;



ww. termin obejmować będzie zakupy dokonane od dnia 01.04.2018 r.

2.

Standardowy termin płatności może być modyfikowany przez Glenmark w zależności od
zakresu współpracy Apteki z Glenmark w odniesieniu do jednolitych kryteriów, o których mowa
w pkt. V poniżej.

3.

W przypadku pierwszych trzech zamówień składanych przez Aptekę, ich realizacja uzależniona
jest od uiszczenia przez Aptekę na rzecz Glenmark całości ceny należnej za zamówione
produkty przed rozpoczęciem dostawy.

4.

W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności za zakupione produkty, trwającego dłużej
niż 15 dni, Glenmark przysługuje prawo wstrzymania kolejnych dostaw aż do chwili
uregulowania wszystkich wymaganych należności. Ponadto, Glenmark będzie miał prawo
domagać się zapłacenia przez Aptekę odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej
aktualnej stopie procentowej odsetek ustawowych.

V)

JEDNOLITE KRYTERIA WARUNKUJACE ZAKRES WSPÓŁPRACY
W przypadku złożenia zamówienia przez Aptekę, warunki handlowe jego realizacji mogą być
uzależnione od następujących jednolitych kryteriów:


wielkość obrotu produktami Glenmark zrealizowanego w ciągu ostatniego roku;



udział procentowy w obrocie produktami Glenmark zrealizowanym w ciągu ostatniego
roku;



wielkość stanów magazynowych produktów Glenmark w okresie ostatnich trzech
miesięcy przed złożeniem zamówienia;



realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z dotychczas zawartych umów i
porozumień dotyczących sprzedaży produktów Glenmark;



kompleksowość zamówienia.
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VI)

WARUNKI
HANDLOWE
NIEREFUNDOWANYCH

W

ODNIESIENIU

DO

PRODUKTÓW

1.

Warunki handlowe w odniesieniu do produktów nierefundowanych będą mogły podlegać
modyfikacjom (w tym czasowym).

2.

W przypadku wprowadzenia przez Glenmark czasowej oferty specjalnej na produkty
nierefundowane, Apteki współpracujące z Glenmark, będą miały prawo uczestniczyć w ofercie
specjalnej na jednolitych warunkach określonych w ofercie specjalnej z uwzględnieniem
jednolitych kryteriów współpracy.

VII) UMOWA
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych JWHD, Glenmark i Apteka są związane
postanowieniami umowy dystrybucyjnej.

2.

W przypadku rozbieżności między treścią umowy dystrybucyjnej a Jednolitymi Warunkami
Handlowymi, Glenmark i Hurtownię wiążą postanowienia umowy dystrybucyjnej.
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