ZAŁĄCZNIK NR 2

UMOWA - projekt
dot. usług świadczenia usług laboratoryjnych

zawarta w dniu ………… 2019r. pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy z siedzibą
w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez
p.o. Dyrektora – Krzysztofa Kołodziejskiego,
a firmą: …………………………………..
z siedzibą pod adresem: ul. ………………., ………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez
…………………………………………
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia i w oparciu o przyjętą ofertę
przetargową Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści:

§1
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych świadczone przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby organizacyjne, techniczne, finansowe i wykwalifikowane
kadry do prowadzenia kompleksowej obsługi Zamawiającego w dziedzinie usług w zakresie badań
laboratoryjnych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) świadczenia na zlecenie Zamawiającego usług polegających na przeprowadzeniu odpłatnych analiz
laboratoryjnych materiału biologicznego,
b) przeprowadzania analiz w sposób gwarantujący najwyższą jakość zgodnie z zasadami dobrej
praktyki laboratoryjnej,
c) dostarczania Zamawiającemu materiałów zużywalnych do pobierania materiału biologicznego,
d) prawidłowego przechowywania materiału biologicznego w sposób chroniący go przed utratą lub
zniszczeniem od chwili przekazania go przez pracownika Zamawiającego,
e) przechowywania wyników badań laboratoryjnych w systemie informatycznym,
z możliwością wykonania raportów zbiorczych w odniesieniu do poszczególnych pacjentów i
raportów okresowych w odniesieniu do badań zleconych przez Zamawiającego w poszczególnych
okresach rozliczeniowych,
f) dostarczenia nieodpłatnie własnych druków skierowań zaopatrzonych w barkody.
g) utylizacji zużytego materiału biologicznego na koszt własny.
3. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie
spełniania wymagań, o których mowa w szczegółowych materiałach informacyjnych z zakresu
świadczeń zdrowotnych – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna oraz Świadczenia Odrębnie
Kontraktowane (lub właściwego przedmiotu postępowania).
§3
1. Materiał do badań pobierany będzie przez Zamawiającego i przekazywany Wykonawcy.
2. Transport materiału do Wykonawcy będzie odbywał się na jego koszt w wyznaczone dni tygodnia lub
według natychmiastowej potrzeby.
3. Dostarczania Zamawiającemu wyników wykonanych badań odbywać się będzie wg. następujących
zasad:

- wyniki badań dostarczane będą w poniedziałki i czwartki każdego tygodnia (w przypadku dnia
ustawowo wolnego od pracy wyniki dostarczane będą w dniu następnym lub poprzedzającym),
- materiał do oznaczenia dostarczany będzie do godz. 9 i wraz z typem zlecenia przekazywany
wyznaczonej przez Wykonawcę osobie,
- po dostarczeniu materiału odbierane będą wyniki z badań przekazanych do oznaczeń w poprzedniej
dostawie.
§4
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości wynikającej
z cen jednostkowych oraz ilości wykonanych badań przedstawionych w ofercie przetargowej dla
zadania nr 2
2. Zgodnie z ofertą przetargową łączna wartość usługi przez okres obowiązywania umowy wynosi:
− netto ……………..-zł (słownie złotych: ……………………………………………………… ),
− brutto ……………..-zł (słownie złotych: ………………………………………………………),
− podatek VAT – …………………
3. Za wykonaną usługę Zamawiający zapłaci w ciągu …….. dni od dnia otrzymania faktury VAT
przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………………………………………………..
4. Przedstawiony w materiałach przetargowych oraz w ofercie Wykonawcy wykaz ilości badań traktuje się
jako wielkość przybliżoną w całym okresie obowiązywania umowy.
5. Wartość wynagrodzenia obliczona będzie przez Wykonawcę wg. rzeczywistej ilości świadczonych usług.
6. Ceny pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Wykonawca przedłoży wraz z rozliczeniem załącznik obejmujący wykaz osób, które korzystały z
poszczególnych rodzajów badań analitycznych wraz z lekarzem zlecającym.
8. Wykonawca przechowuje zlecenia wystawione przez Zamawiającego i udostępni je do wglądu na
zlecenie Zamawiającego.
§5
Strony oświadczają, że wszelkie informacje, o których powezmą wiadomość przy okazji zawarcia i
wykonywania niniejszej umowy bądź w związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz po jej ustaniu,
stanowią tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz.U. 2016.922), której naruszenie powoduje odpowiedzialność karną i cywilną przewidzianą ww. ustawą.
§6
Każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
§7
1. Strona może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia warunków
umowy przez drugą ze stron.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązanie niniejszej umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia za dwa pełne okresy płatności.
3. W przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy strona odstępująca zapłaci karę umowną w
wysokości 10% wartości kontraktu w stosunku rocznym. Strony ustalają, że kara umowna należna od
Wykonawcy może być potrącona z należności za świadczenie usług.
4. W przypadku określonym w ust.3 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
§8
1. W razie zwłoki w wykonaniu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10%
wartości zamówienia z danego dnia za każdy dzień zwłoki.
2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający może:

a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania zamówienia z zachowaniem prawa do kary
umownej,
b) odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy 24 godziny oraz żądać kary umownej określonej w
ust.1.
§9
Umowa obowiązuje od dnia …………………….2019r. przez okres 1 roku.
§ 10
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które
uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposobie, w zakresie i w terminie
przewidzianym w ofercie,
b) zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości
wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy, przy czym zmiany te będą następowały o taką
samą wielkość, jaka wynika ze zmian niezależnych od Sprzedającego, bez procentowego
zwiększania przysługującej mu marży,
c) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku odczynników do wykonywania
określonych oznaczeń będących przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na inne
równoważne i niezbędne do wspomagania określonej diagnostyki,
d) zmiany badań na inne - synonimowe i tańsze - w ramach tej samej grupy oznaczeń.
2. Zmiany i uzupełnienia umowy mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w
drodze negocjacji, poddawane będą rozstrzygnięciu sądu właściwego
dla miejsca wykonania umowy.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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