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PROJEKT                                                                                       Załącznik Nr 5 do oferty 
U M O W A 

 
 

             zawarta w dniu .................  2017r. roku w Bochni w wyniku przeprowadzonego konkursu 
ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938) – art.140, art.141, art.142, art.146 ust.1, art. 
147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 
 pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zd rowotnej z siedzib ą w Bochni                  
przy ul. Floris 16,  
                          NIP: 8681628582         REGON: 851736920  
 i reprezentowanym przez : 

1. Kierownika Zakładu  -    lek. dent. Agnieszk ę KUBAS 
zwanym dalej Udzielaj ącym zamówienie   
a 
.................................................................................................................................................... 
z siedzib ą       .............................................................................................................................. 
zarejestrowanym   ................................. ..................................................................................... 
Nr ewidencyjny     ..............................................................              
 NIP  .......................................              Regon    .................................. ............ 
 reprezentowanym przez: 

1.  .................................................................................... 
zwanym dalej Przyjmuj ący zamówienie.  
 

Strony zawieraj ą umow ę w ramach ogłoszonego konkursu ofert  na wykonywani e 
badań diagnostycznych: mikrobiologicznych i  laboratoryjnych na podstawie art. 26 ust. 3 
Ustawa z 15  kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r.,  poz.1638)  

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja na rzecz Udzielającego zamówienie badań 
diagnostycznych: mikrobiologicznych i  laboratoryjnych wg cen ofertowych określonych w 
Załączniku względnie w Załącznikach ofertowych - formularze asortymentowo-cenowe.  

2. Integralną część niniejszej umowy stanowić będzie Załącznik Nr 1 do umowy – Pakiet 1 
względnie również i Załącznik Nr 2 do umowy – Pakiet 2 opracowane na podstawie 
wybranej najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych pakietów. 

3. Cena jednostkowa stanowi całkowity koszt uwzględniający kalkulację elementów należności 
oraz wszelkie opłaty dodatkowe  jakie ponosi Przyjmujący zamówienie w ramach 
świadczonych usług w szczególności transport oraz zapewnienie niezbędnej ilości 
próbówek.  

4. Pobieranie materiału do badań realizuje Udzielający zamówienie. 
5. Określone ilości badań w Załączniku Nr 1 do umowy – Pakiet 1  oraz w Załączniku Nr 2 do 

umowy – Pakiet 2, są wielkościami szacunkowymi i mogą ulegać zmianom w zależności od 
rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienie przy zachowaniu ustalonych cen 
jednostkowych. 

6.  Badania będą wykonywane na podstawie skierowań wystawionych przez Udzielaj ącego 
zamówienie  określających: 

• Imię i nazwisko pacjenta 
• PESEL pacjenta 
• Rodzaj badania 
• Imię i nazwisko lekarza kierującego 
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7. Ilość badań jest każdorazowo określana przez Udzielającego zamówienie i wynika z ilości 
skierowań wystawianych przez lekarzy 

 
§ 2 

Przyjmujący zamówienie oświadcza,  że spełnia warunki i kryteria określone dla laboratoriów 
zawarte w opisach zakładów diagnostycznych ( Kryteria NFZ typ 1 ) 
 

§ 3 
Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na poddanie się kontroli NFZ w zakresie i na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. ). 

 
§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się odbierać materiał do badań z siedziby Udzielającego 
zamówienie własnym transportem codzienne ( w dni robocze )  oraz dostarczać wyniki analiz w 
terminach  ustalonych w  Załączniku Nr 1 do umowy – Pakiet 1  oraz w Załączniku Nr 2 do 
umowy – Pakiet 2w lub w przypadku stwierdzenia wartości patologicznych w trybie 
natychmiastowym faxem lub pocztą e-mail na adres Udzielającego zamówienie : 
spmzoz@bochnia.pl 

2. Terminy  badań wykazanych w PAKIETACH nie dotyczą realizacji badań szybkiej diagnostyki       
( cito ), które muszą być wykonywane w czasie nie dłuższym niż 3 godziny licząc od godziny 
odebrania materiału do badania od Udzielającego zamówienie. Wynik badania winien być w 
trybie natychmiastowym przekazany faxem tel. 14 611 63 11 lub pocztą elektroniczną na adres 
Udzielającego zamówienia: spmzoz@bochnia.pl 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest  automatycznie przysyłać wyniki w  pliku .zip na 
ustalony adrem e-mail lub  w standardzie HL7 – CDA. Dopuszcza się możliwość przesyłania 
wyników w formacie Acrobat Reader (.pdf). spakowanych do pliku (.zip) zabezpieczonych 
ustalonym hasłem - czyli: poszczególne wyniki dla każdego pacjenta powinny znajdować sie w 
osobnych plikach (każdy pacjent w osobnym pliku pdf) o nazwie w postaci: [nazwisko]_[imię]-
[pesel]-[unikalnyNrbadania].pdf. 

 
§ 5 

Przyjmujący zamówienie przyjmuje pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych badań 
potwierdzoną przez zewnętrzną kontrolę jakości oraz zobowiązuje się do przechowywania 
dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 
 

§ 6 
1. W oparciu o wybraną najkorzystniejszą ofertę ustala się wynagrodzenie umowne                 

na dzień  ..................  - 2017r. ( termin składania ofert ) dla badań  diagnostycznych: 
mikrobiologicznych i  laboratoryjnych, które wynosi : 
a) dla Pakietu 1 -    Załącznik Nr 1 do umowy ) 
      wartość .............................. złotych   
      ( słownie: .................................................  złotych ) 
b) dla Pakietu 2 -    Załącznik Nr 2 do umowy ) 
      wartość .............................. złotych   
      ( słownie: .................................................  złotych ) 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie  i wynikać będzie  z ilości 
rzeczywiście wykonanych badań diagnostycznych: mikrobiologicznych i  laboratoryjnych. 

3. Z tytułu zmniejszenia  ilości wykonanych badań diagnostycznych: mikrobiologicznych i  
laboratoryjnych obowiązkowych ( Załącznik Nr 1 do umowy ), Przyjmującemu zamówienie 
nie przysługują wobec Udzielającego zamówienie roszczenia odszkodowawcze. 
Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie za zrealizowane badania 
laboratoryjne bez naliczania kar umownych z tego tytułu.  

 
§ 7 

1. Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych do 10 – go każdego miesiąca 
następującego po miesiącu obrachunkowym na podstawie rachunku – faktury wystawionego 
przez Przyjmującego zamówienie. 
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2. Należność za wykonane badania będą realizowane w formie przelewu na konto 
Przyjmującego zamówienie na konto każdorazowo wskazane na rachunku – fakturze w 
terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu płatniczego. 

3. Przyjmującego zamówienie zastrzega sobie prawo do naliczania ustawowych odsetek w 
przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Udzielającego zamówienie. 

 
§ 8 

1. W przypadku wzrostu cen odczynników koniecznych do wykonywania badań objętych umową 
Przyjmujący zamówienie może wystąpić do Udzielającego zamówienie z uzasadnionym 
wnioskiem o podwyższenie cen jednostkowych.  

2. Do czasu uzyskania akceptacji przez Udzielającego zamówienie obowiązują ceny 
jednostkowe wyszczególnione w odpowiednim załączniku do umowy.   
 

§ 9 
1. Przyjmujący zamówienie może być zobowiązany do zapłaty kar umownych w przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości zrealizowanych badań za 
ostatnie pół roku 

b) za nie uzasadnioną zwłokę w wykonywaniu badań w wysokości 1% wartości partii 
zleconych badań za każdy dzień zwłoki. 

2. Udzielający zamówienie może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań za szkodę, 
której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne. 

 
§ 10 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych 
związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Udzielającego 
zamówienie oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany 
strony umowy. Ewentualna zgoda Udzielającego zamówienie na zmianę wierzyciela będzie 
uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy o 
działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. ( Dz. U. z 2016r. poz. 1638 ). Czynność 
prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna. 

2. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo potrącenia swoich wierzytelności z 
wierzytelności Przyjmującego zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie samodzielnie dokonuje rozliczeń z przychodów osiąganych z 
niniejszej umowy zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 
§ 11 

1. W przypadku nie wywiązywania się z warunków zawartej umowy Udzielający zamówienie 
może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w 
przypadku gdy Przyjmujący zamówienie: 
a) podwyższa ceny jednostkowe badań bez pisemnej akceptacji Udzielającego 

zamówienie, 
b) nie przestrzega terminów dostarczania wyników badań, 
c) nie odbiera materiału do badań w ustalonych terminach, 
d) rażącego narusza istotne postanowienia umowy, wadliwie ich  wykonuje oraz  ogranicza 

i zawęża zakres badań 
e) odmawia poddaniu się kontroli NFZ w zakresie objętym umową, 
f) nie realizuje zaleceń pokontrolnych 
g) nie udokumentuje dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej na dalszy okres wykonywania badań 
2. W przypadku powtarzających się znaczących opóźnień w realizacji należności Przyjmujący 

zamówienie może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu 
wypowiedzenia. 

3. Odstąpienie od umowy następuje z chwila poinformowania na piśmie drugiej strony umowy o 
zaistniałych okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy. 

4. W okresie wypowiedzenia obowiązują dotychczasowe ustalenia zawartej umowy. 
5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu badań laboratoryjnych w zakresie 

udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie i Przyjmujący 
zamówienie. 
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6. Przyjmujący zamówienie ponosi pełna odpowiedzialność w związku z nienależytym 
wykonaniem badań, jeżeli w wyniku tego powstała szkoda u osoby trzeciej w stosunku do 
Udzielającego zamówienie. 

7. Udzielającemu zamówienie przysługuje od Przyjmującego zamówienie roszczenie regresywne 
w wysokości kwoty wypłaconej przez Udzielającego zamówienie osobie trzeciej z tytułu szkody 
wyrządzonej przez Przyjmującego zamówienie przy wykonywaniu badań laboratoryjnych. 

 
§ 12 

1. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń 
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania wykonywania badań  diagnostycznych: 
mikrobiologicznych i  laboratoryjnych 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa 
w ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest doręczyć 
Udzielającemu zamówienie najpóźniej w dniu podpisywania umowy – Załącznik Nr 3 do 
umowy. 

 
§ 13 

Umowa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018r . i zawarta zostaje na czas określony 
 tj. do 31 stycznia 2021r.   

§ 14 
Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie warunków i treści niniejszej 
umowy. 

§ 15 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) wykaz badań  diagnostycznych: mikrobiologicznych i  laboratoryjnych PAKIET 1        -  
Załącznik Nr 1 do umowy  

b) wykaz badań  diagnostycznych: mikrobiologicznych i  laboratoryjnych PAKIET 2        -  
Załącznik Nr 2 do umowy  

c) kserokopia polisy ubezpieczeniowej  - Załącznik Nr 3 do umowy 
 
 

§ 16 
Wszelkie zmiany dotyczące zawartej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie, pod rygorem nieważności. 
 

§ 17 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Ustawy  z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r.,  
poz. 1638) oraz postanowienia Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. 
 

§ 18 
Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a jeżeli 
nie będzie to możliwe spory te rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 19 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
 
     Przyjmuj ący zamówienie                                                      Udzielaj ący zamówienie  
 
 
    ..........................................                                                         ..........................................      
 
Załączniki zostaną opracowane na podstawie  wybranej najkorzystniejszej oferty 


