
Material do decanych badair bgdzie pouGtuny.wlii*rilrie awiajqcego, przez jego fachowy,
personel po przeszkoleniu przez Wykonawca. Wykoriawca zapewni clruki skierovuaii probdwki i
pojemniki wymagane do baclari specjalistycznych, kody kreskorve elo zlecanych badair oraz zapewni
prarvidlowy spos6b przechowyrvetnia i transportorvania materia{u z siedziby Zanrarviaj4cego,,'
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Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

ul. Kiliriskiego 29

08-110 Siedlce

Siedlce dnia: 2020-03-02

ODPOWIEDZ

na zapytania w sprawie SWK

Szonowni Portstwo,

Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqla proSba

Warunk6w Konkursu na wykonywanie badad laboratoryjnych,

TreSi wspomnianej pro6by jest nastqpujqca:

,,rr. PRZEDMIOT KO^il(IRSU

wyja6nienie za pisu Szczegdlowych

l.

Prosimy, aby transport materialu clo zleconych badafi byt pr: stronie Zamawiaj4cego,

Odpowied2 - zgodnie ze SWK

NiezbEdne dokunrenty:
Pkt. 3 prosirny o usunipcie w ce{oSci.

OdpowiedZ - zgodnie ze SWK

Zwracarny sig r6wnie2 zzapytantemczy Udzielaj4cy Zam6w{eniadopuszczawyt4czenie
poni2szego badania zzadanianr l i stworzenie odrgbnego zadania:

Odpowiedi - zgodnie ze S\i/K

Kariotyp (bad. cytogenetyczne)

Sprawq prowadzi - Anna Jastrzqbska (/ J
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,,$ 2 pkt, 7 powinien otrzymai brzmienie; ,,Ptratno$C nastqpi na rachunek bankowy
Wykonawcywbanku ff..,, KaLda,ewentualna,
zmiana numeru konta Wykonawcy wymagai bEdzie fonny aneksu do Umowy,"
Prosimy o zntiang na: ,,Platno$6 nast4pi tta rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT".

Odpowied2 - zgodnie ze SWK

,,$ 3 pkt. 2, Zarnawia)4ay, a takZe Wykonawca, ponoszA odpowiedzialnosi zaprzetwarzanie
danych niezgodnie z niniejsz4 umow4,"
Z uwagi na ustawE o ochronie danych osobowych oraz odrgbno$i podmiot6w w
adnrini strowaniu danych pro si my o usuni qcie po wy2sze go po dpr"urktu.

Odpowiedl - zgodnie ze SWK, Zamawiajqcy dodaje do umowy par. 5 - PoufnoSi

,,,$ 3 pk15. Wykonawca zobowiqzuje sig prorvadzid sprawozdnrvczof4 statystyczn4 na
z as ad ach o ir o rvi qzuj qcy ch Z.amai.v i aj q c e g o, "

Poprosimy o wiqcej informacji na t*mat tych2e zasad sprawozrlarvania statystycz..nego.

Odpowied2 - Zamawiajqcy wykreSla z umowy ww. paragraf,

,,$ 3 pkt 10. Wykonawca dostarcza wynih badnnia do siedziby Zarnarviaj4cogo na koszt
n*asny niezr.vlocznie po wykonaniu (dotyczy zadarl nr ., .. . ",. .)

Prosirny ci infomraejg na temaf fbrmy dostarczenia rvyniku badafr (przesylka polecona,

lturier).

Odpowied2 - Wynik dostarczony przez kuriera/kierowcq Wykonawcy,

Prosimy takte o prze,u-rnipcie terminu skladania oflort do clnja i0 marca ?0?0 roku do

godz. 12:00, z uwagi na to, iz termin sklodania oferty jest zbyt kl'6tki do prawidlorvego je.j

sporzqdzenia.

Odpowiedl - Zamawiajqcy przedlu2a termin skladania ofert na dzieri 06.03.2020r. godz,. 10:00.

Zamawiajqcy

bliczrogo.
ZaklqCu oki ZArowotno.j

rlillo;roh

Sprawq prowadzi - Anna Jastrzqbs
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ul. Kilitiskiego 29

reprezentowanym przez : Dyrektora SPZOZ

zwa nym dalej Zamawiajqcym "

Zalqcznik nr 4

UMOWA

Zawarta, d nia ".,............... w Sied lcach,

pomiqdzy

Samodzielnym Publicznym Zakfadem Opieki Zdrowotnej z siedzibq w: 08-110 Siedlce

[Vlirosfawa LeSkowicza

a

z siedzibq w: "..........."..
reprezentowanym przez :

I

zwanym dalejWykonawcq

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z

dnia 1-5 kwietnia 2OtIr. o dzialalnoSci leczniczej (Dz.U. Nr tI2, poz. 654 z poLn. zm.)'

Umowa zostala zawarta na okres od ..""..........' do ."...."."..

51
Przedmiot umowy

1,, Przedmiot umowy obejmuje udzielanie nastqpujqcych Swiadczeri medycznych: ...".,,""'

2. przedmiot umowy zostal szczeg6lowo okreSlony w ofercie Wykonawcy iszczeg6towych warunkach

kon1ursu (swl<), kt6re sq integralnymiczqSciami umowy istanowiq odpowiednio zafqcznil< nr 1i nr

2.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zlecania uslug w ilo6ciach uzaleznionych od rzeczywistych

potrzeb, iloSci Swiadczeri okreslone w zalqczniku nr l- sq szacunkowe.

4. Strony dopuszczajq rozszerzenie zakresu umowy o dodatkowe badania niewymienione w

zatqczniku nr 2. Ceny za ewentualne badania dodatkowe strony ustalq na drodze negocjacji.

5. Wyl<onawca gwarantuje, ie przedmiot iwarunki realizacji niniejszej umowy sq zgodne

z obowiqzujqcymi przepisami prawnymi w tym zakresie..

5z
Warunki ptatno6ci

Strony ustalajq maksymalnq wartoSi umowy na kwotq ...,,,..""'.,.,,'..21'

Podstawq rozliczeh stron stanowiq ceny jednostkowe wynikajqce z oferty Wyl<onawcy,

stanowiqcej zatqcznik nr 1 do umowy.

Nale2ne Wykonawcy wynagrodzenie miesiqczne zostanie obliczone, jako iloczyn stawel<

jednostkowych wynikajqcych z zalqcznika nr 1 i ilo6cifaktycznie zrealizowanych (wiadczeri.

Zaplala nale2no(ci za wykonane ustugi stanowiqce przedmiot umowy nastqpi na podstawie

wystawione j przez Wykonawcq faktury po zakodczeniu miesiqca kalendarzowego, w l<t6rym

wykonano przedmiotowq uslugq. Faktura winna byi wystawiona w terminie do 7 dnia miesiqca

nastqpnego. lntegralnq czq5i faktury stanowi miesiqczne zestawienie wykonanych 6wiadczeri

zd rowotnVch.
Termin platno(ci wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajqcego prawidlowo

wystawio nego oryginalu faktu rY.

Za datq ptatno6ci uznaje siq datq obciq2enia rachunku Zamawiajqcego'

Platno66 nastEpi na rachunek bankowy Wykonawcy w banku nr """""""'
Ka2da, ewentualna, zmiana numeru konta Wyl<onawcy wymagai bqdzie formy anel<su do

UmoWV.

1.

2.

3

4.

6.
a
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5g
Warunki wykonania przedmiotu umowy

L" Wykonawca o5wiadcza, 2e:

a) przedmiot zam6wienia nie wykracza poza rodzaj dzialalnoSci leczniczej oraz zakres Swiadczeri

zdrowotnych przez niego wykonanych, zgodnie z wpisem do rejestru podmiot6w wykonujqcych
dziatalno66 leczniczq, o kt6rym mowa w art. 100 ustawy z dnia L5 kwietnia 2O'J.tr. o dziatalnoSci

leczn iczej.

b) Wykonawca zapewnia realizacjq badaf objqtych zakresem konkursu (zgodnie ze zlo2onq ofertq).
c) personel Wykonawcy, kt6ry bqdzie przeprowadzal badania posiada odpowiednie kwalifikacje i

u prawnien ia do wyko nywa nia bada 6 oraz autoryzacji wyni k6w.

d) Wykonawca posiada odpowiednie warunki lokalowe, wyposazenie w aparaturq i sprzqt medyczny

oraz 6rodki transportu i lqcznoSci zapewniajqce realizacjq Swiadczef objqtych przedmiotem
umowy. Aparatura isprzqt medyczny winny by6 dopuszczone do uzytkowania przy udzielaniu

Swiadcze ri medycznych (CE, a ktua I ne, udokumentowa ne przeglqdy).

2. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (D2.U.2018 poz.

1000.) Zamawiajqcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych w zakresie objqtym niniejszq

umowE.
3. Zamawiajqcy, a tak2e Wykonawca, ponoszq odpowiedzialno(i za przetwarzanie danych niezgodnie

z niniejszq umowE.
4. Wykonawca zobowiqzany jest do posiadania polisy OC w zakresie udzielania uslug bqdqcych

przedmiotem umowy przez okres obowiqzywania umowy zgodnie z obowiqzujqcymi w tym
zakresie przepisami, Z umowy ubezpieczeniowej lub polisy winno wynikai, ze obejmujq one tal<ze

swoim zakresem ustugi realizowane na rzecz innych podmiot6w leczniczych przez Wykonawcq,
5. Wyl<onawca zobowiqzuje siq prowadzii dokumentacjq medycznq zgodnie z obowiqzujqcymi w tym

za kresie przepisa mi prawa.

6. Wykonawca zobowiqzuje siq prowadzii sprawozdawczo6i statystycznq na zasadach

obowiqzujqcych u Zamawiajqcego.
7. Wykonawca zobowiqzuje siq do poddania kontroli NFZ w zakresie w jakim na podstawie niniejszej

umowy realizowane sq 6wiadczenia finansowanie ze Srodk6w publicznych.

8. Wykonawca przyjmuje obowiqzek poddania siq kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajqcego,
po ustaleniu przez strony w formie pisemnejterminu i zakresu kontroli.

9. Zamawiajqcy zleca Wyl<onawcy iwiadczenie uslug, o kt6rych mowa w S l kazdorazowo
na podstawie skierowania opatrzonego pieczqciq nagt6wkowq Zamawiajqcego, zawierajqcego:
a) rodzaj zleconego badania itermin jego wykonania (cito lub w terminie okre6lonym w ofercie)
b) oznaczenie Zamawiajqcego (nazwq podmiotu, adres podmiotu, wraz z numerem telefonu, kod

identyfikacyjny, o kt6rym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ustawy z dnia
L5 l<wietnia 2O1,Ir o dzialalno6ci leczniczej (Dz.U. Nr II2 z 2OI1,r, po2.654.), zwany dalej

,,kodem resortowym", stanowiqcy I czqSi systemu resortowych kod6w identyfikacyjnych,
nazwq jednostki organizacyjnej oraz jej l<od resortowy stanowiqcy V czq6i systemu

resortowych kod6w identyfikacyjnych, nazwq kom6rki organizacyjnej, w l<t6rej udzielono
Swiad cze 6 zd rowot nych, oraz jej kod reso rtowy,

c) dane pacjenta (imiq, nazwisko, datq urodzenia, oznaczenie plci, adres miejsca zamieszkania,

numer PESEL, je2eli zostat nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w
przypadku os6b, kt6re nie majq nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu
potwierdzajqcego to2samo6i, w przypadku gdy pacjentem jest osoba maloletnia, catkowicie
ubezwlasnowolniona lub niezdolna do Swiadomego wyra2enia zgody - nazwisko i imiq
(imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszl<ania),

d) rodzaj badania,
e) rozpoznanie kliniczne, wyniki badafi diagnostycznych (opis stanu zdrowia pacjenta lub

udzielonych mu Swiadczefi zdrowotnych) iinne informacje o pacjencie mogqce miei wplyw
na wynik zleconego badania,

f) pieczqc i podpis lel<arza wystawiajqcego skierowanie.
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g) datq sporzadzenia.
10. Wykonawca dostarcza wynik badania do siedziby Zamawiajqcego na koszt wfasny niezwfocznie po

wykonaniu (dotyczy zada ri nr .......".)
11. W przypadku niemo2liwoSci wykonania Swiadczefi zdrowotnych przez Wyl<onawcq, winien on

zapewni6 ich wykonanie przez inny podmiot spelniajqcy warunki swk przy zachowaniu cen
zgodnie z niniejszq umowq.

12. W przypadku wystqpienia problem6w zwiqzanych z realizacjq uslug Wykonawca winien
niezwlocznie poi nformowai Za mawiajqcego telefonicznie I ub faxem.

13, Osobq odpowiedzialnq za realizacjq umowy ze strony Wykonawcy jest..............,.,,.., natomiast ze

strony Za mawiajqcego jest:
14. Wykonawca nie mo2e przenie6i na osobq trzeciq praw i obowiqzk6w wynikajqcej z niniejszej

umowy, W przypadku okre5lonym w pkt, 1-4 Wykonawca mo2e sl<orzystai z podwykonawcy.
15. Zmiany do umowy mogq byi wprowadzone w ka2dym czasie w formie pisemnego aneksu po

uprzednich uzgodnieniach miqdzy stronami"

5a
Kary umowne

1. OdpowiedzialnoSi w razie niewykonania lub nienale2ytego wyl<onania umowy strony ustalajq na
zasadzie kar umownych.

2. W przypadku niewykonania Iub nienale2ytego wykonania umowy przez Wykonawcq, Zamawiajqcy
ma prawo obciq2y6 Wykonawcq obowiqzkiem zaplaty kary umownej, za ka2de naruszenie umowy,
w wysoko6ci dwukrotnej wartoici niewykonanych lub nienale2ycie wykonanych 6wiadczeri
medycznych. W/w kara umowna nie pozbawia Zamawiajqcego mo2liwoSci dochodzenia
odszl<odowa nia uzupelniajqcego na od rqbnych zasadach.

3. Niewykonanie zleconej uslugi uprawnia Zamawiajqcego do obciqzenia Wykonawcy calkowitym
kosztem ustugi zleconej osobie trzeciej - niezale2nie od kary wymienionej w pkt.2.

4. W przypadku odstqpienia od umowy przez Zamawiajqcego z winy le2qcej po stronie Wyl<onawcy,
jak r6wnie2 w przypadku rozwiqzania umowy w trybie 5 5 pkt" 3, Wykonawca jest zobowiqzany do
zaptacenia l<ary umownej w wysoko ki 5 % wartoici umowy okre6lonej w 5 2 pkt 1,

5. Zaplata kar umownych nie wylqcza odpowiedzialnoSci odszkodowawczej - uzupelniajqcej na
zasadach o96lnych l<odeksu cywilnego.

6" Kary umowne mogQ zostai jednostronnie potrqcone przez Zamawiajqcego z nale2nego
Wyko nawcy wynagrodzenia.

7. W przypadku zwlol<i w terminie ptatnoSci Wykonawcy przysluguje prawo naliczenia odsetek
ustawowych.

5s
PoufnoSi

1. Strony zobowiqzujq siq traktowai wszelkie informacje otrzymane w zwiqzku z realizacjq niniejszej

umowy jako informacje poufne.

2. W szczeg6lno6ci strony zobowiqzujq siq przestrzegai wszelkich przepis6w i wewnqtrznych
procedur drugiej strony w celu zapewnienia ochrony informacji medycznych. Informacje takie nie

mogq byi przekazywane po6rednio lub bezpo5rednio jakiejkolwiek osobie trzeciej, natomiast w
ramach struktur organizacyjnych stron, dostqp do tych informacji posiadai bqdq jedynie
pracownicy, podwykonawcy iprzedstawiciele, kt6rych dostqp do informacji jest uzasadniony ze

wzglqdu na ich pozycjq lub udzial w realizacji umowy.
3. Ujawnienie przez kt6rqkolwiek ze stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym ni2 opisane

powy2ej osobom fizycznym lub prawnym, wymagai bqdzie ka2dorazowo pisemnej zgody
przedstawiciela drugiej strony, chyba 2e sqto informacje publiczne dostqpne, a ich upublicznienie
nie nastqpifo w wyniku naruszenia postanowieri niniejszej umowv.

4. Kazda ze stron zobowiqzuje siq do ochrony (zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami) wszelkich

danych stanowiqcych tajemnicq zawodowq, objqtych ochronq danych osobowych oraz wszystkich

innych danych, kt6rych ochrona wynika z obowiqzujqcych przepis6w prawa.
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Rozwiqzanie, odstqpienie od umowy

L Umowa ulega rozwiqzaniu:
a) z uplywem czasu, na kt6ry byla zawarta,
b) z dniem zakoriczenia udzielania okre6lonych 6wiadczefi zdrowotnych przez Wykonawcq

lub Zamawiajqcego
c) wskutek oSwiadczenia jednej ze stron z zachowaniem 14 dniowego okresu

wypowiedzenia
Zamawiajqcemu przysluguje prawo rozwiqzania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w
przypadku ra2qcego lub uporczywego naruszania przez drugq stronq postanowieri niniejszej
umowy, w szczeg6lnoSci zaprzestania udzielania Swiadczeri medycznych przez Wykonawcq lub
nienale2ytego ich wykonywania lub w przypadku nieudokumentowania zawarcia aneksu
podwyzszajqcego warto6d ubezpieczenia w przypadku zmiany wla6ciwych przepis6w, lub zmianie
ulegnq obowiqzujqce przepisy prawa albo zajdq inne nie dajqce siq przewidziei w chwili
zawierania umowy okoliczno(ci powodujqce,2e dalsza realizacja umowy bqdzie niemo2liwa lub
niecelowa.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy zgodnie z rzeczywistymi
potrze ba m i Za mawiajqcego.

Sz

Posta nowien ia koricowe
Wykonawca nie mo2e bez pisemnej zgody Zamawiajqcego przenosii wierzytelno5ci wynikajqcych
z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzqdzai nimi w jakiejkolwiek prawem
przewidzianej formie. W szczeg6lnoSci wierzytelno6i nie mo2e by6 przedmiotem zabezpieczenia

zobowiqzad Wykonawcy (np. z tytulu umowy kredytu, po2yczki). Wykonawca nie mo2e r6wnie2
zawrzei umowy z osobq trzeciq o podstawienie w prawa wierzyciela (art.518 Kodeksu

cywilnego). Wyl<onawca nie mo2e r6wnie2 bez zgody Zamawiajqcego przyjqi porqczenia za jego

zobowiqzania ani udzielii pelnomocnictwa do dochodzenia wierzytelnoSci objqtych umowE
innemu podmiotowi ni2 kancelaria prowadzona przez radcq prawnego lub adwokata. Art. 54 ust"

5 ustawy o dzialalnoSci leczniczej z dnia L5 kwietnia 20t'J.r. stosuje siq bezpoSrednio do

naleinoSci wynikajqcych z niniejszej umowy.
W sprawach niniejszq umowE nieuregulowanych majq zastosowanie odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia L5 kwietnia 20tlr. o dzialalnoSci leczniczej oraz Ustawy z dnia

27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych.

Wszelkie spory wynikajqce z niniejszej umowy.bqdq rozstrzygane przez sqd powszechny wlaSciwy
dla siedziby Zamawiajqcego.
Umowq sporzqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla ka2dej ze stron,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

3.

1
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