Załącznik nr 2 do WKO
Wzór umowy

UMOWA Nr SGZOZ/.……. /2017
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych
zawarta w dniu .................................................... pomiędzy :
Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
z siedzibą w 43-385 Jasienica 845,
NIP 937-217-41-78,
zwanym dalej Udzielającym Zamówienia
reprezentowanym przez: Kierownika SGZOZ – Jana Matuszka
a
...........................................................................................................................................
NIP:...............................,
zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie
reprezentowanym przez:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
§1
1. Strony zgodnie oświadczają, iż Przyjmujący Zamówienie został wyłoniony w trybie
Konkursu Ofert.
2. Strony oświadczają również, że rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło w dniu…………………….r.
a treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.
§2
Przedmiot umowy
1.
Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do
wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, o
których mowa w załączniku nr 1 do Warunków Konkursu Ofert, na rzecz pacjentów
Udzielającego Zamówienia.
2. Udzielający zamówienia będzie zlecać Przyjmującemu zamówienie wykonywanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych sukcesywnie w
miarę potrzeb. Liczba badań laboratoryjnych określona w załączniku nr 1 do WKO i
stanowiąca podstawę wyceny oferty przez Przyjmującego zamówienia jest wielkością
przybliżoną w całym okresie obowiązywania umowy.
3.
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie badań laboratoryjnych obejmować
będzie: odbieranie materiału biologicznego z punktu pobrań, wykonanie badania,
sporządzenie i przekazanie wyniku badania w formie on – line i papierowej.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych w
zakresie badań laboratoryjnych w .....................................................................................

5. Integralna część niniejszej umowy stanowią:
a/ Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami
b/ oferta Przyjmującego Zamówienie z dnia .....
c/ druk skierowania/zlecenia badań laboratoryjnych przez Udzielającego Zamówienie
d/ procedury i zasady przygotowania pacjenta do badań, pobierania materiału do badań oraz
zasady transportu materiału do badań,
e/ zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

§3
Termin realizacji przedmiot umowy
Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb
Udzielającego zamówienia, przez okres 12 miesięcy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

§3
1. Badania laboratoryjne będą wykonywane na podstawie skierowania/zlecenia podpisanego
przez Udzielającego Zamówienia zawierającego:
a)
imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia i adres osoby, od której pochodzi materiał do
badania,
b)
rodzaj badań, które mają zostać przeprowadzone;
c)
rodzaj materiału do badań,
d)
datę i godzinę pobrania materiału do badań;
e)
pieczęć Udzielającego Zamówienia;
f)
dane lekarza kierującego;
g)
pieczątkę i podpis osoby pobierającej materiał do badań;
2. Druk skierowania/zlecenia, o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej
umowy.
3. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do pobierania materiału do badań zgodnie z
obowiązującymi standardami i do właściwego opisania materiału do badań.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do odbioru materiału do badań własnym
środkiem transportu na własny koszt i ryzyko, w każdy dzień roboczy - 5 dni w tygodniu (od
poniedziałku do piątku) w godzinach od 11.30 do 12.00 z Samodzielnego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.
5. W przypadkach pilnych, niecierpiących zwłoki Oferent zapewnia wyjątkowy odbiór
materiału do badań z Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy o
godzinie uzgodnionej z Udzielającym Zamówienie.
6. Badania laboratoryjne mogą być zlecane w trybie standardowym lub w trybie Cito. O
trybie wykonania badania każdorazowo decyduje lekarz zlecający badania, tryb Cito będzie
oznaczony na skierowaniu.
7. Przyjmujący zamówienie potwierdza Udzielającemu Zamówienia odbiór materiału do
badań.
8. Procedury i zasady przygotowania pacjenta do badań, pobierania materiału do badań oraz
zasady transportu materiału do badań, stanowi załącznik do niniejszej umowy.
9. Przyjmujący Zamówienie zapewnia transport w odpowiednich warunkach i czasie od
momentu pobrania próbek z Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Jasienicy – w zależności od zlecanego parametru – tak aby czas i jakość transportu nie
wpływała na wynik badania i odzwierciedlała faktyczny stan kliniczny pacjenta. Maksymalny
czas od pozyskania materiału do badań do wykonania badań laboratoryjnych określa
Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006 r. w sprawie
standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1665)
10. Przyjmujący Zamówienie zaopatrzy Udzielającego Zamówienia w potrzebne materiały do
pobierania materiału do badań laboratoryjnych m.in. system vacutainer do pobierania krwi
lub probówki do otwartego systemu pobierania krwi, pojemników na mocz i kał, podłoża na
posiew, kody kreskowe do oznakowania, wszystkie wymagane druki.
11. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dostarczyć wyniki badań w formie pisemnej
(autoryzowanej) do siedziby Udzielającego Zamówienie w czasie nie dłuższym niż podany w
załączniku nr 1 do WKO /lub ofercie/. Przyjmujący Zamówienie umożliwia także dostęp do
informacji o wynikach badań w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
12. Przyjmujący zamówienie zapewni dostęp do wyników badań bakteriologicznych w formie
elektronicznej, w celu ustalenia czy preparat jest jałowy, czy należy oczekiwać na
antybiogram. Wstępne wyniki dostępne około godziny ................ (telefonicznie).
13. Udzielający Zamówienie dopuszcza możliwość wykonania części usług będących
przedmiotem niniejszej umowy przez podwykonawców, o ile spełniają warunki postawione
w WKO Przyjmującemu Zamówienie. Zlecenie wykonania badań podwykonawcy przez
Przyjmującego zamówienie każdorazowo wymaga pisemnej zgody Udzielającego
Zamówienie.
§4
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
1.
Łączna wartość wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 2
w okresie wykonywania umowy, zgodnie z ofertą konkursową Przyjmującego zamówienie
wynosi ...................... zł. (słownie złotych: …………………………………. złotych 00/100).
2.
Jeżeli ilość zlecanych badań będzie większa, co zaskutkuje przekroczeniem wartości
…………………….. zł, kolejne badania zlecane będą za wynagrodzeniem wynikającym ze stawek
zawartych w ofercie przetargowej.
3.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w okresach
miesięcznych w oparciu o: ceny jednostkowe brutto badań laboratoryjnych wykazane w
ofercie Przyjmującego zamówienie i faktyczne ilości wykonanych badań laboratoryjnych
potwierdzone wykazami wykonanych badań, o których mowa w pkt 4.
4.
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany dołączyć do faktury VAT /rachunku/ wykaz
wykonanych badań zawierający: datę wykonania badania, imię i nazwisko pacjenta, imię i
nazwisko lekarza kierującego oraz cenę jednostkową badania.
5.
Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie,
………………………………………………………………………………………………………………………………………w
terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Udzielającego zamówienia wystawionej
na: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, z siedzibą 43-385 Jasienica
845, NIP: 937-217-41-78.
6.
Za datę zapłaty strony umowy przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego
Udzielającego zamówienie.

7.
W przypadku nieterminowej zapłaty przez Udzielającego zamówienia, Przyjmujący
zamówienie może naliczyć odsetki ustawowe.
8.
Ceny jednostkowe badań laboratoryjnych pozostają niezmienne przez cały okres
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem pkt 9.
9.
Ceny jednostkowe badań laboratoryjnych mogą ulec zmianie w oparciu o wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS lub w przypadku zmiany
stawek podatku VAT na komponenty kosztowe, jeżeli zmiana ta wpływać będzie na wysokość
cen jednostkowych badań laboratoryjnych.
§5
Przyjmujący zamówienie zapewnia wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy z najwyższą
starannością z udziałem pracowników posiadających odpowiednie umiejętności i kwalifikacje
zawodowe przy użyciu zalegalizowanej aparatury medycznej.
§6
1.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli Narodowego
Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie
wynikającym z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się również do poddania się kontroli
Udzielającego zamówienia w zakresie wynikającym z realizacji niniejszej umowy.
3.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej
oraz sprawozdawczości statystycznej zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
4.
Udzielający zamówienie na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych pacjentów,
przekazywanych wraz ze zleceniami wyłącznie w celu wywiązania się przez Przyjmującego
Zamówienie z obowiązków, związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.
Przyjmujący zamówienie przyjmuje przetwarzanie danych osobowych w określonym powyżej
zakresie i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych oraz do
zachowania najwyższej staranności w zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych.

§7
Przyjmujący zamówienie oraz Udzielający zamówienia zobowiązują się posiadać przez cały
okres obowiązywania niniejszej umowy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej obejmujące szkody wynikające z realizacji świadczeń zdrowotnych stanowiących
przedmiot niniejszej umowy na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293,
poz. 1729).

§8
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług będących
przedmiotem Umowy i nie może powierzyć ich wykonywania osobom (podmiotom) trzecim
bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia.

2. W przypadku awarii sprzętu medycznego do badań Przyjmujący zamówienie zobowiązuje
się do zapewnienia Udzielającemu zamówienia zastępczego wykonywania badań przez
podmiot spełniający wymagania określone w WKO i jego załącznikach oraz w niniejszej
umowie.
3. W przypadku awarii sprzętu medycznego do badań Przyjmujący zamówienie zobowiązuje
do natychmiastowego poinformowania Udzielającego zamówienie o tym fakcie faksem lub
telefonicznie wskazując podmiot zastępczo wykonujący badania, przy czym termin realizacji
oraz ceny jednostkowe badań objętych niniejszą umową pozostają bez zmian.
§9
1. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowną z tytułu
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Udzielający Zamówienie zapłaci Przyjmującemu Zamówienie karę umowną z tytułu
odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Udzielającego Zamówienie w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowną za zwłokę w
odbiorze materiałów do badań w wysokości 250 zł za każdą godzinę zwłoki.
4. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowną za zwłokę w
wykonaniu i dostarczeniu wyników badań laboratoryjnych za każdą godzinę zwłoki w
wysokości 250 zł.
5. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej (aneks do umowy) i za zgodą obu stron.

§ 11
1. Umowa ulega rozwiązaniu
a) z upływem czasu na jaki została zawarta,
b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
c) wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia;
d) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy, z
zastrzeżeniem postanowień ust.2 poniżej.
2. Za rażące naruszenie istotnych postanowień niniejszej umowy uważa się w szczególności:
a) zaleganie przez Udzielającego zamówienia z zapłatą wynagrodzenia na rzecz
Przyjmującego zamówienie powyżej 60 dni,
b) nie wykonywanie w terminie świadczeń zawartych w niniejszej umowie, jak również
stwierdzenie istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych
świadczeń przez Przyjmującego zamówienie

§12
Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia
następuje w niżej określonych przypadkach:
a) gdy Przyjmujący zamówienie utraci prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych
stanowiących przedmiot Umowy,
b) w przypadku, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi finansowania świadczeń
zdrowotnych, których udzielanie stanowi przedmiot niniejszej umowy.
§13
Wypowiedzenie lub złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym
następuje w formie pisemnej.
§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 1793z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

§ 15
Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Udzielającego zamówienia.
§ 16
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Udzielającego zamówienia i jeden dla Przyjmującego zamówienie.

Przyjmujący zamówienie

Udzielający zamówienia

