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                                        Załącznik do szczegółowych warunków konkursu.  

 

UMOWA Nr ……/2015 
                      (wzór) 

O udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu ………. 2015r. w oparciu             

o protokół Komisji konkursowej  wnioskującej o wyborze oferty, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, 42-300 Myszków,             

ul. Wolności 29 (NIP: 577-17-44-296) KRS: 0000007638, zwanym w dalszej części umowy 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Dyrektora                                                              …………………………………… 

a: 

………………………………………………………………………………………. 

(NIP: ………………………….) KRS: …………………, zwanym w treści umowy Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………….. 

zawarta została umowa treści następującej: 

§1 

 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonywania usług w zakresie badań laboratoryjnych według złożonej oferty,  

stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania badania laboratoryjne 

uzupełniające związane z wykonywaniem usług medycznych przez Zamawiającego  

w zakresie: 

a)  hospitalizacji, 

b)  udzielaniem ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń medycznych, 

c)  udzielaniem świadczeń w ambulatorium przy Izbie Przyjęć, 

d)  udzielania świadczeń POZ, 

e) wykonywaniem badań profilaktycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu  

           Opieki Zdrowotnej w Myszkowie,  

        3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety/zadania:  

              1)     Chemia kliniczna. 

2)     Analityka ogólna.  

3)     Diagnostyka hormonalna.  

4)     Markery onkologiczne. 

5)     Badania wirusologiczne.  

6) Toksykologia. 

7) Leki.  

8) Badania alergologiczne. 

9) Badania autoimmunodiagnostyczne. 

       (ilość i rodzaj badań –w/g  załącznika Nr 1 do   specyfikacji konkursowej  

        i niniejszej umowy. 

 

4.  Zamawiający zapewnia we własnym zakresie pobór materiału laboratoryjnego.  
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5. Przygotowany przez Zamawiającego do odbioru materiał laboratoryjny będzie opisany  

i zewidencjonowany w formie uzgodnionej z Wykonawcą. 

 

§2  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań laboratoryjnych  

z  otrzymanego materiału przy użyciu własnych odczynników, urządzeń i sprzętu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych kodów kresowych i zleceń,  

probówek oraz podłoży transportowych do badań. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań laboratoryjnych zgodnie 

z wystawionym przez Zamawiającego zleceniem lub zestawieniem, w terminach 

określonych w załączniku Nr 1 (czas oczekiwania na wynik). 

4. Wykonawca odbiera własnym środkiem transportu i na własny koszt materiał do badań 

laboratoryjnych codziennie tj.: od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem ustawowych dni 

wolnych od pracy. W przypadkach, których nie był wstanie przewidzieć w chwili 

zawierania niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia badań do 

wykonania w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Wykonawcą. 

5. Badania laboratoryjne wykonywane będą w laboratorium Wykonawcy. 

6. Badania laboratoryjne powinny być wykonywane na aparatach certyfikowanych, 

gwarantujących skuteczną diagnostykę. Wykonawca dołączy do oferty wykaz aparatury, na 

której będą wykonywane badania zawarte w poszczególnych pakietach wraz z kopiami 

certyfikatów. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia o systemie 

wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań, oraz posiadaniu aktualnych certyfikatów 

zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie oferowanych badań.  

8. Wynik badania powinien być autoryzowany przez personel posiadający odpowiednie 

kwalifikacje. Wykonawca przedstawi wykaz personelu, który będzie wykonywał badania 

(wykształcenie, specjalizacja, diagności laboratoryjni – numer wpisu do rejestru KIDL). 

9. Wykonawca udostępni wyniki badań laboratoryjnych on-line z jednoczesnym 

dostarczeniem ich w formie oryginału (forma papierowa).  

10. Dostawa wyników do Zamawiającego odbywać się będzie za pomocą kuriera Wykonawcy 

w następnym dniu roboczym po odbiorze materiału.  

11. Zamawiający wymaga aby wyniki z badań p/c anty HCV, p/c anty HBS, HIV Ag/Ab 

dostępne były drogą on-line lub telefonicznie w dniu dostarczenia materiału do badań w 

godz. 17:00 -18:00. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie badań na rzecz Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

14. W przypadku występowania problemów z wykonywaniem badań bądź odmową ich 

wykonania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania świadczenia u osób 

trzecich, obciążając Wykonawcę poniesionymi kosztami. Po trzykrotnym zleceniu 

świadczenia osobom trzecim Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy.   
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                                                                             §3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać każdorazowo kontroli przeprowadzanej przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania niniejszej umowy udokumentować  

zawarcie  przez  niego  umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przez 

stosowne przepisy. 

§4 
 

1. Strony ustalają, że cena za wykonane badania laboratoryjne obliczana będzie na podstawie 

cennika, stanowiącego Załącznik Nr l niniejszej umowy. 

2. W oparciu o złożoną ofertę konkursową z dnia ………2015r. wartość usługi ustala się na 

łączną kwotę brutto: ……………….. zł (słownie: …………………………………………..) 

3. Fakturowanie za wykonane badania odbywać się będzie raz w miesiącu za miesiąc 

poprzedni. 

4. Należności za wykonane badania będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 

30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 

5. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie zestawienie miesięczne 

wykonanych przez Wykonawcę badań potwierdzone przez upoważnione osoby obu stron.   

 

                                                                              §5 

 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zleconego badania 

potwierdzonego w protokole sporządzonym przez upoważnione osoby Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty brutto należnej 

za dany miesiąc rozliczeniowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn lezących po jego 

stronie, jest on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% 

kwoty stanowiącej sumę wartości brutto faktur wystawionych za ostatnie 2 miesiące 

poprzedzające miesiąc, w którym została wypowiedziana umowa. W przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od umowy już po pierwszym miesiącu a przed upływem 

drugiego miesiąca obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty stanowiącej wynagrodzenie brutto za 

pierwszy miesiąc obowiązywania umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego naliczone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

 

§6 

            Zamawiający, nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej     

            umowy na osoby trzecie.  

                                                                              §7 

 

           Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia badań innych niż wyszczególnione  



 4 

           w załączniku nr 1, w przypadkach, których nie był wstanie przewidzieć w chwili zawarcia  

           niniejszej umowy. 

 

 

§8 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia ……………2015r. do dnia  

……………….2017r. lub do wyczerpania kwoty określonej w § 4 pkt. 2 niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez upoważnione osoby obu stron. 

3. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z warunków niniejszej umowy. 

 

§9 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2011r. 

Nr 112 poz. 654 z póź. zm.). 

      2. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą  

      w pierwszej  kolejności polubownie. 

      3.  W przypadkach nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla  

    siedziby Zamawiającego. 

                                                                             § 10 

 

      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

      Załączniki:  

1. Formularza asortymentowo- cenowy Wykonawcy (załącznik nr 1).  

 

 

        Wykonawca                                                                          Zamawiający 

 

 

 

 

 

....................................................................                          ………….......................................... 


