Nr postępowania: KO/3/2014
Załącznik nr 3 do SWKO
UMOWA nr … (wzór)
Zawarta w dniu .................... w Trzebnicy pomiędzy:
Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, działającym w formie SP ZOZ , kod poczt. 55-100 Trzebnica,
ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125
reprezentowanym przez:
1. ……………………
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia"
a
…………………………………………………………………, wpisaną do ……………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ............................................................................. ,
zwaną dalej „Przyjmującym zamówienie".
o następującej treści:

1.

2.

§1
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie badań cytologicznych,
histopatologicznych, immunopatomorfologicznych, śródoperacyjnych i pośmiertnych na podstawie art.
26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654 ze zm.).
oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z pózn. zm.) Udzielający zamówienia zleca
a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań, których wykaz stanowi załącznik Nr
1 do niniejszej umowy, wg potrzeb Udzielającego zamówienia.
Podane przez Udzielającego zamówienia ilości badań są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie
trwania umowy. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości
zamówienia z ust. 1 oraz do dokonywania przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami,
a Przyjmujący zamówienie zastrzeżenie to akceptuje.

§2
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, z poszanowaniem
praw pacjenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, aktualną wiedzą medyczną
i zasadami etyki zawodowej.
§3
1. Podstawę wykonania badań przez Przyjmującego zamówienie będzie stanowić odrębne zlecenie pisemne.
2. Udzielający zamówienie będzie dostarczał materiał
a) do badań cytologicznych, histopatologicznych, immunopatomorfologicznych raz w tygodniu – w
środy,
b) do badań śródoperacyjnych i pośmiertnych (*) – w dni robocze (poniedziałek - piątek) ,na bieżąco
wg potrzeb.(*)
3. Przyjmujący zamówienie zapewni odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne i techniczne do wykonywania
badań, zgodnie z przepisami i standardami.
4. Badania będą wykonywane na aparatach spełniających standardy określone przez NFZ i gwarantujących
prawidłową diagnostykę oraz spełniających wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych
(Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679).
5. Ustala się, że czas oczekiwania na wyniki nie będzie dłuższy niż :
a) w przypadku badań cytologicznych, histopatologicznych, immunopatomorfologicznych - 7 dni
roboczych (termin zwykły),
b) w przypadku badań cytologicznych, histopatologicznych, immunopatomorfologicznych na „cito”- 24
godzin (termin przyspieszony)
c) w przypadku badań śródoperacyjnych – 1 godziny
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d) w przypadku badań pośmiertnych – 2 dni roboczych (nie wcześniej niż 12 godzin od zgonu) (*)
licząc od chwili dostarczenia materiału do analizy do momentu przekazania wyniku Udzielającemu
Zamówienia.
6. Wyniki badań wymienione § 3 ust. 5 lit. d) będą przekazywane przez Przyjmującego zamówienie
niezwłocznie faksem, natomiast wyniki wymienione w § 3 ust. 5 lit. b) i c) będą przekazywane
niezwłocznie telefonicznie i faksem. Oryginały wyników badań wraz z wynikami określonymi w § 3 ust. 5
lit. a) będą odbierane przez upoważnioną, przez Udzielającego zamówienia osobę, przynajmniej raz w
tygodniu – w środy. Udzielający zamówienia zastrzega jednak prawo do zmiany terminu lub częstotliwości
odbioru wyników. Udzielający zamówienia może się również zwrócić do Przyjmującego zamówienie o
przesłanie wyników pocztą.
7. Wyniki badań będą autoryzowane (podpisywane) przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami
i uprawnieniami.
§4
1. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony materiał, jakość wykonanych
badań i jakość dostarczonych wyników zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie
2. Przyjmujący zamówienie gwarantuje płynność wykonywania usług zgodnie z SWKO i złożoną ofertą.
§5
1. Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości wynikającej z
cen jednostkowych brutto poszczególnych pozycji określonych w załączniku nr 1.
2. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena jednostkowa brutto, cena
jednostkowa netto pozostanie niezmieniona i obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
3. Cena
brutto
zawiera
podatek
VAT
oraz
wszystkie
koszty
związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Maksymalna wartość niniejszej umowy, zgodnie z zapotrzebowaniem i cenami jednostkowymi podanymi
przez Przyjmującego zamówienie w ofercie nie może przekraczać kwoty ……………………...........……. zł
brutto.
§6
1. Każdorazowo, za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Udzielający zamówienia zapłaci
Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie wg cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 i ilości
wykonanych badań, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury Przyjmującego zamówienie.
2. Przyjmujący zamówienie przedłoży wraz z rachunkiem załącznik obejmujący wykaz osób, które
korzystały z poszczególnych rodzajów badań.
3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek Przyjmującego zamówienie:
...........................................................................
4. Obciążenie rachunku Udzielającego zamówienia równoznaczne będzie z zachowaniem terminu płatności,
o którym mowa w ust. 1.
§7
1. Udzielający zamówienia ma prawo do reklamacji usługi w przypadku:
a) wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że wynik jest obarczony zbyt dużym błędem,
b) nie wykonania badania lub wykonania przez Przyjmującego zamówienie innego badania niż było
zlecone,
2. Reklamacje będą składane przez Udzielającego zamówienia faksem do Przyjmującego zamówienie.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksu.
3. Reklamacje Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi w terminie 2 dni
od daty jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za
uwzględnioną zgodnie z żądaniem Udzielającego zamówienia.
4. Przyjmujący zamówienie w przypadku uwzględnienia reklamacji zwróci Udzielający zamówienia koszty
badania i/lub wykona ponowne badanie.
§8
1. Umowę zawiera się na okres 24 miesięcy tj. od ___________r. do _________ r.

§9
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1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące
swoim zakresem badania wykonywane na podstawie niniejszej umowy. Przyjmujący zamówienie
zobowiązuje się do ciągłego utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały okres
trwania niniejszej umowy i przedłożenia Udzielającemu zamówienia jego kopii.
2. Udzielający zamówienia jest uprawniony do dokonywania kontroli w zakresie zawartej umowy.
3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża gotowość poddania się kontroli przeprowadzonej przez
właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie poprawności wykonywania badań na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z pózn. zm.).
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej
i dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych od Udzielającego
zamówienia w czasie wykonywania umowy informacji podlegających ochronie, a w szczególności danych
osobowych, jednostek chorobowych pacjentów oraz wyników badań.
§ 10
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu badań lub przekazania wyników badań Udzielający
zamówienia ma prawo nałożyć karę w wysokości 10 % wartości brutto złożonego zlecenia za każdy
dzień zwłoki,
b) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Przyjmującego zamówienie lub Udzielającego
zamówienia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie – w wysokości 10% wartości
brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1 Udzielający
zamówienia będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na
zasadach ogólnych.
3. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na dokonanie przez Udzielający zamówienia potrącenia
naliczonych przez Udzielający zamówienia kar umownych z należności wynikających z faktur VAT,
wystawionych przez Przyjmującego zamówienie.
§ 11
1. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Udzielającego zamówienia, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu.
3. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę występującą
z wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany. Wniosek powinien
zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia.
Zmiana postanowień umowy wymaga zgody Udzielającego zamówienia i Przyjmującego zamówienie.
§ 12
1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z
przyczyn zawinionych przez Przyjmujący zamówienie w następujących przypadkach:
1)
jeżeli Przyjmujący zamówienie nie rozpoczął wykonania usługi, wykonuje je niezgodnie z
przyjętymi przez obie strony w umowie zasadami realizacji, m.in. powtarzające się opóźnienia w
terminie wykonania badań lub przekazaniu wyników badań , tj. powyżej 7 opóźnień,
2)
rażącego naruszenia postanowień umowy.
3. Oświadczenie Udzielającego zamówienia o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz z
uzasadnieniem.
§ 13
1. SWKO i oferta stanowią integralną część umowy.
2. Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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§ 14
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654 ze
zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z pózn. zm.).
§ 15
1. Niniejsza umowa sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Udzielającego
zamówienia i jeden dla Przyjmującego zamówienie.

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
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