
Załącznik nr 5 do SWKO
N r re fe re n cyj n y 1 /KO/2 02 0

(wzór umowy)

UMOWA Nr 7/KO/2020

realizacji Świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych
zawarta w dniu ,, żOżOr, pomiędzy:

wpisaną do
Adres siedziby:

którą reprezentuje:
zwaną dalej
Przyjmującym Zamówienie

a
Samorządową Przychodnią Zdrowia w Tuszynie
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050481
Adres siedziby: ul. Żeromskiego 24126,95 - OB0 Tuszyn
NIP: 771_1 0-82-585 Regon: 590500790
którą reprezentuje:
zwaną dalej
Udzielającym Zamówienia

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z art. 26 ust. 3
ustawy z dnia 15 kwietnia 20ltr. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2020, poz. ż95).
Wykonawca został wybrany w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych do
Świadczenia usług zdrowotnych obejmujących badania laboratoryjne, zgodnie zezłożonąprzez
Wykonawcę ofertą stanowiącą integralną część umowy.

§1
1. Przyjmujący Zamowienie zobowiązuje się do realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie

wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz Udzielającego Zamówienia zgodnie z
posiadanymi niezbędnymi uprawnieniami w Ęm zakresie, w ceĘfikowanym/ch
laboratorium/ach.

2. Swiadczenie zdrowotne wykonywane będzie zgodnie z wymaganiami Udzielającego
Zamówienia, które szczegółowo opisane zostały w Rozdziale IV - Przedmiot konkursu -
treść rozdziału stanowi załącznik nr 3 do umowy.

§2
1. Przyjmujący Zamowienie zobowiązuje się do wykonywania badań analiĘcznych innych niż

ujęte w formularzu cenowym, w przypadku nieprzewidzianej, w chwili zawarcia umowy
koniecznoŚci wykonania takiego badania, W sytuacji konieczności wykonania takich badań
ceny za badania będą ustalane każdorazowo w drodze negocjacji i potwierdzone na piśmie.

2. Badania wykonywane będą kazdorazowo na podstawie skierowań/zleceń wystawionych
przez lekarzy Udzielającego Zamówienia .

3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że badania będące przedmiotem umowy:
a) ujęte są w kontrolijakości zewnątrz - laboratoryjnej,

b) posiadają udokumentowaną kontrolę wewnątrz - laboratoryjną.



3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada dokument okreŚlający wartoŚci
referencyjne dla wszystkich badań objętych umową wraz z okreŚleniem warunków
transportu dla każdego badania.

4. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialnoŚci za wyniki badań , które są obarczone
błędem przed-analiĘcznym powstałym z winy Udzielającego Zamówienie (zamiana
probówki, zamiana nazwiska pacjenta, itp.), który nie mogły byĆ wykryty przez
Przyjmującego Zamówienie przed wykonaniem badania.

5. W przypadku stwierdzenia błędów związanych z dostarczoną próbką Przyjmujący
Zamówienie zastrzega sobie prawo do nie wykonywania badań.

§3
1. Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do wykorzysĘwania dostarczonych pojemników,

tylko w celu przesyłania materiału biologicznego do laboratorium Przyjmującego
zamówienie.

2. Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania tzn. pobierania
i opisywania materiału przeznaczonego do badania analiĘcznego.

§4
Świadczenia, o których mowa w §1 wykonywane będą w ceĘfikowanych laboratoriach
Przyjmującego Zamówienie tj,
1) ul. ,.....,, (tel. .,,....,... mail - .....,....,, ),
2) ul. ..,.,... (tel. .,......... mail - .,.,.,.,.....),

§5
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych objęĘch
umową z zachowaniem należytej staranności we własnych lokalach, przy pomocy własnego
sprzętu medycznego i personelu medycznego o kwaliflkacjach zawodowych koniecznych do
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną,
obowiązującymi standardami, pzepisami ustawy o działalnoŚci leczniczej i ustawy o
diagnosĘce laboratoryjnej, przy zachowaniu wymogów określonych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w kontraktach zawaĘch z Udzielającym Zamówienia tj.:
1) Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że laboratorium/a posiada/ją ceĘfikat

jakości ISO 9001 ijestisą zarejestrowane w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
2) Przyjmujący Zamowienie oświadcza, że wśród personelu przewidzianego do realizacji

zamówienia Przyjmujący Zamówienie zatrudnia :

- kierownika laboratorium, który posiada prawo wykonywania zawodu diagnosĘ
laboratoryjnego oraz specja l izację w za kresie dia gnosĘki laboratoryjnej;

- poza kierownikiem, co najmniej dwóch specjalistów z zakresu diagnosĘki laboratoryjnej,
którzy posiadają specjalizację w zakresie diagnosĘki laboratoryjnej oraz którzy sprawują
nadzór nad badaniami w pracowniach.

3) Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i

użytkowania na terenie RP i posiada aktualne przeglądy techniczne

§6
Przyjmujący Zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego Zamówienia powierzaĆ
wykonania zamówienia innemu podmiotowi.

§7
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:

a) Prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi Świadczeniami or
rejestracji pacjentów, na rzecz których wykonano badanie.

b) Przechowywania dokumentacji określonej w pkt. I przez okres 10 lat.
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c) Poddania się kontroli Udzielającego Zamówienia w zakresie wykonywania postanowień
niniejszej umowy w sytuacjach tego wymagających, w sposób i na zasadach
każdorazowo, od ręb n ie uzgod n iony ch przez Strony.

Kontrole określone w ust. 1 pkt. 3 przeprowadzane będą na podstawie pisemnego
powiadomienia przez Udzielającego Zamówienia skierowanego do Przyjmującego
Zamówienie i odbywać się będą przy współudziale upoważnionych przez Strony
przedstawicieli.
Przyjmujący Zamówienie wyraza zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu
Zdrowia w zakresie spełnienia wymagań co do realizacji przedmiotu umowy,
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do sporządzania na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego wykazu osób ( imię i nazwisko oraz pesel), dla których wykonane były
badania oraz podania w wykazie nazwiska lekarza kierującego. Wykaz lekazy
upoważnionych do wystawiania skierowań dostarczono Przyjmującemu Zamówienie w
dniu podpisania umowy - wykaz stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§8
Liczba zlecanych badań, określonych szacunkowo w formularzu cenowym będzie
uzależniona od faktycznych potrzeb Udzielającego Zamówienia.
Nie zrealizowanie przez lJdzielającego Zamówienie pełnego zamówienia, okreŚlonego
szacunkowo w formularzu cenowym nie powoduje żadnych roszczeń wobec Udzielającego
zamówienie.

§9
Ceny jednostkowe badań analitycznych określone w załączniku nr 1 w okresie trwania
umowy nie mogą ulec podwyższeniu zwyłączeniem przypadku ustawowej zmiany podatku
VAT.
Strony umowy dopuszczają mozliwość zmian ilości zamawianych badań w ramach
określonych szacunkowo poszczególnych pozycji załącznika nr t oraz mozliwoŚĆ
zmniejszenia ilości zlecanych badań w sytuacji, gdy potrzeby UDZIEL§ĄCEGO
ZAMOWIENIA w Ęm zakresie okażą się mniejsze od przewidywanych przy ogłaszaniu
konkursu.

§10
Z tytułu wykonywania świadczeń objęĘch niniejszą umową Przyjmującemu Zamówienie
wynikającej zformularza cenowego, stanowiącegozałącznik nr 1 do umowy i z formularza
ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
Należność przekazywana będzie na konto Przyjmującego Zamówienie na podstawie
faktury wystawionej pżez Przyjmującego Zamówienie za okres jednego miesiąca
kalendarzowego i załączonego do niej wykazu osób, którym wykonano badanie
analiĘczne wraz z podaniem rodzaju wykonanego badania oraz lekarza zlecającego.
Wynagrodzenie nie jest należne za osoby nieskierowane przez Udzielającego Zamówienie
orazz tytułu skierowań wystawionych przez osoby nieupoważnione.
Przyjmujący Zamówienie będzie wystawiał faktury za wykonane badania w ostatnim dniu
roboczym miesiąca rozliczeniowego i dostarczał je do sekretariatu Udzielającego
Zamówienie w terminie do 7 dni po dacie wystawienia faktury.
Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury do sekretariatu
Udzielającego Zamówienie.
Płatność nastąpi w formie przelewu na konto Przyjmującego Zamówienie wskazane na
fakturze.
W razie braku kolejnych dwóch wpłat za realizację przedmiotu umowy Przyjmujący
Zamówienie ma prawo zawiesić wykonywanie badań do czasu uregulowania zaległych
należności.
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§t1
1. Przyjmujący Zamowienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe zprzyczyn leżących

po jego stronie takich jak :

a) nieprawidłowegowykonania badania,
b) prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niekompletny lub jej braĘ
c) stwierdzenie braku realizacji zaleceń pokontrolnych.

2. Przyjmujący Zamowienie ponosi odpowiedzialność za szkody Udzielającego Zamówienie
spowodowane nałozeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar, o których mowa w
kontraktach zawaĘch między Funduszem, a Udzielającym Zamówienie, jeżeli nałożenie

Ęch kar było wynikiem niewłaściwego wykonania przezPrzylmującego Zamówienie zadań
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§12
Przyjmujący Zamówienie oświadcza , że wykonywanie przez niego Świadczeń na rzecz innych
podmiotów oraz inne okoliczności Ępu: urlopy, uszkodzenie sprzętu nie ograniczą dostępu do
badań analiĘcznych w zakresie objęĘm niniejszą umową.

§13
1. Przyjmujący Zamówienie posiada ważną obowiązkową umowę ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania Świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania Świadczeń zdrowotnych,
zgodnie zart.25 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalnoŚci leczniczej (t.j. Dz.

U. z 2020 r.t poz. 295) oraz w wysokości określonej w Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoŚci
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z}OtI r. nr 293, poz. L729)
- kopia umowy stanowi załącznik nr 5 do umowy.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do utzymywania ważnego ubezpieczenia przez
cały okres obowiązywania umowy, nie zmniejszania kwoĘ gwarancyjnej ubezpieczenia i

jego zakresu oraz pzedłożenia potwierdzonej kopii nowej polisy ubezpieczenia na pozostały
okres obowiązywania umowy, najpóźniej do ostatniego dnia ważnoŚci poprzedniej polisy.

3. W razie niedotrzymania warunków określonych w ust. I i 2, Udzielający Zamówienia może
rozwiązaĆ umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

§14
Umowa zostaje zawarta na czas okreŚlony tj. od dnia.,.,...,.,....,r. do dnia.,......,.,..,.r.

§15
1. Umowa ulega rozwiązaniu:

a) z upływem okresu, na który została zawarta,
b) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu

wypowiedzenia,
c) wskutek oświadczenia Udzielającego Zamówienie, bez zachowania okresu

wypowiedzenia, w przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie rażąco naruszył istotne
postanowienia umowy,

d) w wyniku oświadczenia złożonego przez Pzyjmującego Zamówienie, bez okresu
wypowiedzenia, jeżeli Udzielający Zamówienia zalega z zapłatą należnoŚci przez okres
dłuższy niż dwa miesiące.

§16
1. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienia karę umowną :

a) w przypadku uszkodzenia materiału biologicznego uniemozliwiającego wykonanie
badania i powodujące konieczność powtórnego pobrania od pacjenta materiału
biologicznego z powodu okoliczności, za które odpowiada Przyjmujący Zamówienie w
wysokości 200o/o wartości brutto danego badania diagnosĘcznego, okreŚlonego w



formularzu cenowym, którego wykonanie stało się niemożliwe z powodu uszkodzenia
materiału biologicznego,

b) jezeli materiał nie zostanie odebrany lub wyniki nie zostaną dostarczone w terminie, z
powodu okoliczności, za które odpowiada Przyjmujący Zamówienie w wysokoŚci 100 zł
za każdą godzinę zwłoki,

c) Przyjmujący Zamowienie zapłaci karę w vuysokości 10 000 zł w przypadku rozwiązania
umowy z przyczyn lezących po jego stronie (§15 ust.lc Umowy).

2. Strony zastzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Udzielającemu Zamówienie przysługuje prawo do potrącenia należności z Ętułu kar
umownych z wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie. Udzielający Zamówienia
zobowiązuję się każdorazowo poinformować na piśmie Przyjmującego Zamówienie o
zamiarze dokonania potrącenia.

§l7
W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy:

a) ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z2020 r., poz.295),
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz. U. z2019 r.I poz. 1373, z pózn. zm.),
c) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z2020 r., poz. 186),
d) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnosĘce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z2OL9 r.l poz.

B49),
e) ustawy z dnia 23 kwietnia t964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.2019 r. r poz. tt45, z

pózn. zm.).

§18
1. Strony dopuszczają zmianę umowy polegającą na rozszerzeniu zakresu przedrniotu

zamówienia (nieobjętego zamówieniem początkowym) jezeli stał się on Udzielającemu
Zamówienie niezbędny i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) Udzielający Zamówienie nie może zmienić Przyjmującego Zamówienie z powodów
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamiennoŚci lub
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego.

b) Zmiana Przyjmującego Zamówienie spowodowałaby istotną niedogodnoŚĆ lub
znaczne zwiększenie kosztów dla Udzielającego Zamówienie.

c) Wartość zmiany nie przekracza 50 0/o waftoŚci zamówienia okreŚlonej pierwotnie w
umowie.

2. Strony dopuszczają inne zmiany istotnych postanowień umowy równiez jezeli zostały
spełnione następujące warunki :

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznoŚciami, których Udzielający
Zamówienie, działając z należytą starannoŚcią, nie mógł przewidzieĆ,

b) wartość zmiany nie przekracza 50o/o wartoŚci zamówienia okreŚlonej pierwotnie w
umowie.

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wierzytelności Przyjmującego Zamówieni., 
U*'u?'Ourące 

z niniejszej umowy, nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie bez upzedniej, pisemnej zgody Udzielającego Zamówienia.

§20
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do
umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność niekorzystnych dla zmiany
treści ofeĘ, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego Zamówienie chyba, że



konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§21
Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpatruje Sąd Powszechny właŚciwy dla siedziby
Udzielającego Za mówienia.

§22
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron,

§23
Od powiedzia l noŚĆ za realizację i rozliczen i e posta nowień n i niejszej u m owy :

a) z ramienia UDZIELA]ĄCEGO ZAMOWIENIA ponosi
tel.,............,,,.,.,.t e-mail...,..,.
b) ze strony pRZyJMUJĄcEGo ZAMÓWIENIE:
tel. ..,........,,,.,.,.,.t e-mail....,.,.

PRZYJ M UJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - formularz oferĘ
Załącznik nr 2 - formulaz cenoyvy
Załącznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu konkursu
Załącznik nr 4 - Wykaz lekarzy upowaznionych do wystawnnia skierowań
Załącznik nr 5 - Kopia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
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