Załącznik nr 1 do PHL IH 04-01

ZLECENIE NR ………………. Z DNIA ......................... NA TRANSPORT PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB INNYCH
PRODUKTÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU W HURTOWNI FARMACEUTYCZNEJ
PHARMALINK SP. Z O.O.
ul. Kinga C. Gillette 1
94-406 Łódź
Infolinia : 800-111-203
e-mail: logistyka@pharmalink.pl

Zleceniodawca
Nazwa
Adres
NIP
Os. kontaktowa/telefon/e-mail

Miejsce załadunku towaru
Nazwa
Adres
Data załadunku (godziny)
Os. kontaktowa/telefon
Godziny załadunku

Odbiorca
Nazwa
Adres
Data dostawy (godziny)
Os. kontaktowa/telefon
Godziny wyładunku

Towar

Numer dokumentu
specyfikującego
zawartość przesyłki:

Zalecana
temperatura
przewozu:

Ilość:
K1

K2

K3

K4

Dok.
Karton

Łączna waga:

Lodówka
Paleta

Zaznacz właściwe
Środki kontrolowane

Cytostatyki

Usługi transportowe realizowane są zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Przewozowych Pharmalink Sp. z o.o.
dostępnym w Centrum Obsługi Klienta oraz na stronie www.pharmalink.pl

Załącznik nr 1 do PHL IH 04-01

Płatnik
Nazwa
Adres
NIP
Wartość przesyłki:
Zwrot palet: tak/nie
Zwrot dokumentów: tak/nie
Pobranie gotówki:
Inne zalecenia:

UWAGI

*Warunki jakościowe dla przewozu przesyłek zawierających produkty lecznicze, wyroby medyczne, suplementy diety oraz inne produkty mogące być w obrocie
hurtowni farmaceutycznej, zgodnie z art., 72 ust. 5 Prawa Farmaceutycznego.
**Warunki jakościowe nie są odpowiednie dla produktów transportowanych bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy (transport dedykowany).

WARUNKI JAKOŚCIOWE ZLECENIA:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Właścicielem produktów do momentu, gdy zostaną dostarczone odbiorcom pozostaje Zleceniodawca, i w związku z tym Zleceniodawca
przyjmuje wszelkie ryzyko wynikające z obrotu ww. produktami.
Zleceniodawca oświadcza, iż wszystkie przekazane do transportu produkty pochodzą z legalnych kanałów dystrybucji.
Zleceniodawca oświadcza, że wszyscy jego dostawcy i odbiorcy to licencjonowane podmioty, oraz że została przeprowadzona kwalifikacja
ww. kontrahentów i weryfikacja stosownych, wymaganych uprawnień w zakresie dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów
medycznych, suplementów diety oraz innych produktów mogących być w obrocie hurtowni farmaceutycznej.
Zleceniodawca oświadcza, że posiadają procedury zapobiegające obrotowi produktami sfałszowanymi oraz procedury zapobiegające
obrotowi produktami wycofanymi lub wstrzymanymi.
Zleceniobiorca oświadcza, że transport przekazanych produktów leczniczych zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zleceniodawcę.
Zleceniodawca oświadczają, że dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, urządzeniami i wyposażeniem, tak aby zapewnić należyte
przechowywanie i dystrybucję produktów zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich specyfikacjach.
Zleceniobiorca oświadcza, że pojazdy i ich wyposażenie dedykowane do realizacji zleconego transportu są przystosowane do transportu
produktów leczniczych.
Zleceniobiorca oświadcza, że personel dedykowany do realizacji zleconego transportu jest przeszkolony w zakresie wymagań Dobrej
Praktyki Dystrybucyjnej.

Zleceniodawca jest odpowiedzialny o ubieganie się o wszelkie niezbędne licencje i certyfikaty wymagane przez lokalne organy regulacyjne.
Zleceniodawca jest też odpowiedzialny za ich pozyskanie, w celu realizacji działań wymienionych w niniejszym zleceniu (np. uprawnienia do
sprzedaży hurtowej, przechowywania, oraz inne stosowne licencje).
Dokumenty odniesienia: Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Prawo
farmaceutyczne. Niniejsze zobowiązania dotyczące zapewnienia jakości wchodzą w życie w momencie złożenia zlecenia.

………………………………………………..

……………………………………………….

Osoba upoważniona przez Zleceniobiorcę

Osoba upoważniona przez Zleceniodawcę

Data, podpis

Data, podpis

Usługi transportowe realizowane są zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Przewozowych Pharmalink Sp. z o.o.
dostępnym w Centrum Obsługi Klienta oraz na stronie www.pharmalink.pl

