Załącznik nr 2
do Szczegółowych Warunków
Konkursu Ofert

UMOWA NR W.SZ.Z.:
na wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie bakteriologii prątka gruźlicy
zawarta w dniu ………………..roku w Toruniu
w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert
pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń,
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Toruniu pod nr KRS 0000004086,
NIP: 9561949580, Regon: 000316068, nr BDO: 000014564,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala – Sylwię Sobczak
zwanym w dalszej treści umowy Udzielającym zamówienia
a
………………………………………………………
………………………………………………………
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w………………….
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………………….,
NIP:…………………, Regon:…………………,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy Przyjmującym zamówienie.

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz pacjentów
Udzielającego zamówienia badań diagnostycznych w zakresie bakteriologii prątka gruźlicy (kod CPV
85145000-7) określonych w załączniku nr 1 do umowy na warunkach określonych w umowie oraz
w ofercie złożonej przez Przyjmującego zamówienie.
2. Załącznik nr 1 do umowy określa rodzaje badań będących przedmiotem umowy, ceny jednostkowe
za poszczególne rodzaje badań oraz termin wykonania badań. Ceny jednostkowe badań będą
obowiązywać przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Jeżeli istnieje konieczność powtórzenia badania z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego
zamówienie cena za badanie obejmuje jego powtórzenie.
4. Ilości badań określone w załączniku nr 1 do umowy mają charakter szacunkowy w okresie obowiązywania
umowy. Udzielający zamówienia nie ma obowiązku zlecenia badań w ilości określonej w załączniku nr 1
do umowy. Ilości badań w poszczególnych pozycjach zamówienia mogą być zmienione w zależności
od faktycznych potrzeb Udzielającego zamówienia przy zachowaniu obowiązujących w umowie cen
jednostkowych oraz pod warunkiem nie przekroczenia wartości przedmiotu umowy.
5. Oferta złożona w postępowaniu konkursowym przez Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik nr 2
do umowy.
§2
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że spełnia wymogi pozwalające mu na udzielanie świadczeń
zdrowotnych będących przedmiotem umowy.

2. Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem umowy wykonywane będą w laboratorium Przyjmującego
zamówienie …………………………………………………………………………………….(adres).
3. Przyjmujący zamówienie zapewni dostępność wykonywania badań będących przedmiotem umowy
od poniedziałku do piątku w godz. …………….
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania badań będących przedmiotem umowy w terminie
określonym w załączniku nr 1 do umowy.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych
będących przedmiotem umowy i nie ma prawa do przenoszenia swoich obowiązków na inne podmioty.
§3
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Udzielający zamówienia zobowiązuje się pobrać i dostarczyć materiał biologiczny na swój koszt do
odpowiedniego miejsca wykonywania badań u Przyjmującego zamówienie zgodnie z procedurami
przygotowanymi przez Przyjmującego zamówienie.
Udzielający zamówienia ponosi odpowiedzialność za prawidłowe pobranie, zabezpieczenie i dostarczenie
materiału do badania.
Wzór zlecenia/skierowania na badania określa załącznik nr 3 do umowy. (wzór ustalony przez
Przyjmującego zamówienie) .
Opis wymagań dotyczący przesyłanego materiału do badań (m.in. sposób pobierania materiału, wielkość
próbki) oraz warunki przechowywania i transportu określa załącznik nr 4 do umowy.
Zlecenie/skierowanie na badanie oraz wynik badania powinny zawierać wszystkie wymagane dane
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U.2019.1923 t.j.).
Jako dopuszczalny tryb przekazywania informacji o realizacji umowy strony wskazują kontakt telefoniczny
i faksowy przez następujące uprawnione osoby:
1) ze strony Udzielającego zamówienia – …………………………….tel……….. faks……………….
2) ze strony Przyjmującego zamówienie – …………………………….tel……….. faks……………….
§4

1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do wykonywania badań będących przedmiotem umowy
z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz
sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada przewidziane prawem warunki lokalowe, aparaturę
i sprzęt medyczny oraz dysponuje odpowiednią liczbą personelu o kwalifikacjach zawodowych
koniecznych do właściwego wykonywania przedmiotu umowy.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych przez personel
o oznaczonych w ofercie kwalifikacjach oraz z wykorzystaniem określonego w ofercie sprzętu.
5. Minimalna ilość osób udzielających świadczeń będących przedmiotem umowy to 2 osoby.
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania polisy OC przez cały okres obowiązywania
umowy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, o wartości zgodnej
z wymogami przewidzianymi przepisami prawa. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa
ubezpieczenia OC przestanie obowiązywać, Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany zawrzeć nową
umowę OC w takim terminie, aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w czasie wykonywania
niniejszej umowy, a poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy niezwłocznie dostarczyć
Udzielającemu zamówienia.
7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli Udzielającego zamówienia w zakresie
warunków i sposobu realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy zgodnie z warunkami złożonej
oferty.

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na
zasadach określonych w ustawie w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Udzielającego
zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia.
§5
1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się płacić przelewem należność za wykonane świadczenia na
podstawie comiesięcznych faktur w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury na
konto Przyjmującego zamówienie określone każdorazowo na fakturze.
Do faktury muszą być załączone rozliczenia (zestawienia) miesięczne z wykazem zawierającym: rodzaj
badania, ilość badań, imię i nazwisko pacjenta, nazwę oddziału i nazwisko lekarza kierującego na
badanie.
2. Udzielający zamówienia oświadcza, że badania wykonywane przez Przyjmującego zamówienie na
podstawie niniejszej umowy są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce,
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
3. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody
Udzielającego zamówienia na rzecz osób trzecich.
4. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie Cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane
przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i inne) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie
wierzytelności zarówno wymagalnych i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień
zawarcia umowy, zawarte przez Przyjmującego zamówienie bez zgody Udzielającego zamówienia - są
nieważne.
§6
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Strony umowy zgodnie oświadczają, że każda
z nich jest odrębnym administratorem danych osobowych, a przetwarzanie danych odbywa się w związku z ich
udostępnieniem, a nie powierzeniem do przetwarzania.
§7
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Przyjmującego zamówienie,
Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości
dwukrotnej wartości niewykonanych lub nienależycie wykonanych świadczeń zdrowotnych.
2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Udzielający zamówienia może dokonywać potrąceń należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Przyjmującemu zamówienie.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

§9
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie za zgodą obu
stron. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia polubownego organem rozstrzygającym będzie sąd
właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Udzielający zamówienia może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 11
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od
2021 r. do
r. bądź wcześniejszego
wyczerpania ogólnej wartości zamówienia określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Udzielający
zamówienia przewiduje możliwość aneksowania terminu umowy w przypadku jej niezrealizowania pod
względem ilościowym w obowiązującym terminie umownym.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 2 - miesięcznego okresu
wypowiedzenia złożonego na koniec miesiąca.
3. Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego
naruszenia istotnych postanowień umowy przez Przyjmującego zamówienie, a w szczególności:
1) wykonywania przez Przyjmującego zamówienie badań ze znacznym opóźnieniem,
2) nie poddania się przez Przyjmującego zamówienie kontroli NFZ w kierunku badań objętych
przedmiotem zamówienia oraz wymaganym audytom ze strony Udzielającego zamówienia lub
stwierdzenie w toku kontroli nie spełniania wymagań zgodnie z warunkami określonymi w złożonej
ofercie,
3) naruszenia przez Przyjmującego zamówienie przepisów dotyczących wykonywania badań będących
przedmiotem umowy.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:

