Załącznik nr 3 do SWK
Konkurs ofert 2/2016

UMOWA nr ....................2016 –
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii
zawarta w dniu …………………... roku w Szczecinie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie
reprezentowanym przez:
Kierownika – Alicję Cymbaluk
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
Przyjmującym zamówienie
..........................................................z siedzibą w ..............................................................................
działającą na podstawie ..............................................................
pod numerem......................................................................................................................
REGON ........................................... NIP ..................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
........................................................
§1
Umowa zawarta jest na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty wyłonionej w wyniku konkursu
ofert w o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej i mikrobiologii na rzecz pacjentów objętych opieką w jednostkach SP ZOZ Szkół
Wyższych w Szczecinie, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy są świadczenia w zakresie i cenie podanej w załączniku nr 1
stanowiącym integralną część umowy, zapewniające pacjentom ( w tym dzieciom i niemowlętom )
Zamawiającego opiekę medyczną w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii.
2. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania materiału do badań zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami oraz wytycznymi, co do sposobu pobierania materiału do badań poprzez
zamknięty, próżniowy system pobierania krwi oraz dostarcza sprzęt do pobrań materiału w punkcie
pobrań znajdującym się w placówce Zamawiającego, udostępnianym na podstawie odrębnej umowy.
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 umowy zapewnia wykwalifikowany
personel oraz wszystkie materiały i akcesoria potrzebne do wykonania umowy jak też pokrywa koszty
archiwizacji dokumentacji oraz integracji z systemem Zamawiającego.
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§3
1. Wykonawca będzie wykonywał świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w umowie
i ofercie konkursowej.
2. Wykonawca będzie realizował usługę stanowiącą przedmiot umowy w sposób niezakłócający pracy
pozostałych komórek organizacyjnych Zamawiającego, w tym urządzeń będących na wyposażeniu
Jednostki.
3. Świadczone usługi muszą być na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, zgodnie z systemem zarządzania jakością, sztuką
i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu
należytej staranności.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania materiałów do badań w punkcie pobrań Zamawiającego
w godzinach 7.30 – 12.00 od poniedziałku do piątku, ponadto zapewni możliwość pobierania materiału
do badań pacjentom skierowanym przez Zamawiającego:
- w godzinach 7.30 - 12.00 od poniedziałku do piątku w następujących lokalizacjach:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
- w godzinach 7:30 - 18:00 od poniedziałku do piątku w następujących lokalizacjach:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
2. Wykonawca dostarczy wyniki badań w następnym dniu od pobrania w formie papierowej wraz
z listą dzienną wykonanych badań.
3. Wykonawca zapewni wykonanie badań „cito”
4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia transport materiału do analiz
laboratoryjnych z punktu pobrań do miejsca wykonywania analiz.
5. Wykonawca zapewni pacjentom Zamawiającego możliwość elektronicznego pobrania wyników
badań bezpośrednio w miejscu wydawania wyników na terenie placówki przy al. Wojska Polskiego 97
w Szczecinie lub z systemu informatycznego Wykonawcy.
6. Wykonawca zapewnia nieodpłatnie dostępność wykonanych wyników i możliwość uzyskania kopii,
w wypadkach szczególnych, np., zagubienie.
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7. Wykonawca niezwłocznie po wykonaniu badań przesyła ich wyniki do systemu informatycznego
Zamawiającego w formie elektronicznej, po jego uruchomieniu.
§5
1. Wykonawca zapewni do świadczenia usług:
a) nowoczesną aparaturę zapewniającą wysoką jakość uzyskiwanych wyników badań laboratoryjnych
(analiz) i posiadającą dopuszczenie do stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP,
b) odpowiedni sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem z systemem operacyjnym
umożliwiającym wykonanie umowy oraz akceptowanym przez NFZ,
c) odczynniki, kalibratory, surowice kontrolne oraz części zużywalne o wysokiej jakości i posiadające
dopuszczenie do stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP,
d) jednorazowy sprzęt do pobierania materiału biologicznego oraz system próżniowy do poboru krwi
(z uwzględnieniem probówek pediatrycznych),
e) udział w okresowych kontrolach wewnątrz- i zewnątrzlaboratoryjnych, ponosząc koszty tych
kontroli,
f) wykwalifikowany i doświadczony personel laboratoryjny przez cały okres świadczenia usługi
stanowiącej przedmiot konkursu.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru przyjmowanych pacjentów – dokumentacji
medycznej, w sposób gwarantujący w szczególności nienaruszalność dokumentów oraz umożliwiający
szybkie przekazanie zarchiwizowanych dokumentów w przypadku wygaśnięcia umowy lub
rozwiązania jej przez każdą ze stron. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia
sprawozdawczości statystycznej obowiązującej w Zakładach Opieki Zdrowotnej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego i przez
zewnętrzne organy kontroli w zakresie objętym umową.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na kontrolę NFZ w zakresie objętym umową.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych od Zamawiającego w czasie
wykonywania umowy informacji podlegających ochronie, a w szczególności danych osobistych,
jednostek chorobowych pacjentów oraz wyników badań – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w pkt.1 Zamawiający może rozwiązać umowę bez
zachowania okresu wypowiedzenia, a także dochodzić roszczeń na zasadach określonych w przepisach
powszechnych.
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§8
Podstawę wykonywania świadczeń zdrowotnych będzie stanowiło pisemne, imienne zlecenie,
opatrzone pieczęcią Zamawiającego, podpisem i pieczątką lekarza kierującego. Druki niezbędne dla
realizacji usług zapewnia Wykonawca.
§9
1. Za świadczone usługi, o których mowa w § 2 pkt. 1, Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie
wynikające z iloczynu liczby wykonywanych badań i ceny jednostkowej za jedno badanie, określonej
w załączniku, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
2. Podstawę zapłaty należności stanowi prawidłowo sporządzona faktura z załączonym do niej
sumarycznym zestawieniem ilości wykonanych badań i ich wartości w rozbiciu na poszczególne
komórki Zamawiającego. Wzór zestawienia Strony uzgodnią po podpisaniu umowy.
3. Zamawiający będzie regulował należność w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia
prawidłowo sporządzonej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
...................................................................
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zapłacenia ceny za badania, które były wykonane źle,
niedokładnie, nierzetelnie i wymagały powtórzenia badań. Ocenę poprawności wykonanych badań
dokonywać będzie lekarz, który zlecał badania po uzyskaniu opinii Wykonawcy.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za badania wykonane i potwierdzone uzyskaniem wyniku.
§ 10
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen za świadczenia, określonych w Załączniku nr 1 do
umowy - przez cały okres jej trwania.
§ 11
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych umową
ponosi Wykonawca
2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
udzielanych świadczeń zdrowotnych na kwotę ................................... zł, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności w całym okresie wykonywania świadczeń zdrowotnych będących
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przedmiotem umowy w wysokości nie niższej niż wynikająca ze specyfiki zamówienia
i obowiązujących przepisów.
4. W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcę, w terminie trzech dni przed utratą ważności
dokumentu ubezpieczeniowego, zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
§ 12
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
danego zleconego badania za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w wykonaniu badania.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% rocznej
wartości brutto wszystkich świadczeń zdrowotnych wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, wg
stanu na dzień zawarcia umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jak również
w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Rozwiązanie umowy regulującej prowadzenie punktu pobrań zawartej z Zamawiającym przed
okresem, na który zawarto umowę traktowane jest jak odstąpienie od niniejszej umowy.
4. Powyższe kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
5. W przypadku niemożności wykonania zleconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy zobowiązany jest on do zorganizowania zastępczego wykonania świadczenia
zdrowotnego oraz pokrycia ewentualnej różnicy w wartości wykonywanego świadczenia
zdrowotnego.
6. W przypadku niezorganizowania przez Wykonawcę zamówienia zastępczego wykonania
świadczenia zdrowotnego, Zamawiający sam zorganizuje zastępcze wykonanie świadczenia
zdrowotnego na koszt Wykonawcy (koszty transportu, przekazania). Ponadto w takim wypadku
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości świadczenia
zdrowotnego zleconego podmiotowi trzeciemu.
§ 13
Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.
§ 14
1. Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat od 01.07.2016 do 30.06.2019.
2. Umowa ulega rozwiązaniu:
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a) z upływem okresu, na jaki została zawarta,
b) z dniem zakończenia udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy przez Zamawiającego,
c) z dniem rozwiązania umowy dotyczącej dzierżawy punktu pobrań z dnia ................. zawartej
pomiędzy stronami niniejszej umowy.
3. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec
miesiąca kalendarzowego.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
a) Wykonawca dwukrotnie wykona zlecone badania z nienależytą zawodową starannością lub
niezgodnie z obowiązującymi przepisami, lub w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia
pacjentów,
b) Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do wykonywania badań objętych niniejszą umową.
§ 15
Świadczeniodawca zobowiązuje się, na własny koszt i ryzyko, do przeprowadzenia zgodnie z polskim
prawem utylizacji odpadów medycznych powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
§ 16
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nieważna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy
niekorzystnych dla Udzielającego zamówienie, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby
konieczność zmiany treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
§ 17
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów na tle realizacji umowy jest sąd właściwy dla
Udzielającego zamówienia.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Strony.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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