
Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert nr SPZOZ.1.12.2019 

 

WZÓR UMOWY Nr ……………… 

 

na „Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonania badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece 

zdrowotnej dla SPZOZ w Bodzentynie” 

 

Zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy: 

1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 1, 26-

010 Bodzentyn posiadającym numer NIP 6572197337 oraz numer REGON 290750584, 

reprezentowanym przez Jarosława Dziedzińskiego – Kierownika, zwanym dalej 

„Zamawiającym”  

a 

2. ………………………………………………………………………………………… 

zwanym w treści reprezentowanym 

przez:……………………………………………………......................umowy 

„Wykonawcą”. 

 

Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie za odpłatnością badań 

laboratoryjnych wykazanych w załączniku do umowy, zgodnie z cenami jednostkowymi 

wskazanymi w ofercie Wykonawcy. 

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od 

01.01.20120 r. do 31.12.2020 r. 

 

§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 

zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i 

kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych 

przepisach jak również za rzetelność i prawidłowość wykonania świadczeń objętych umową. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać badania laboratoryjne przy użyciu odczynników 

spełniających  wymagania określone w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 175 z późn. zm.), które zostały zgłoszone do Rejestru 

Wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania materiału w systemie próżniowym zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006 r. w sprawie standardów jakości dla 

medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 



roku poz. 1923 z późn. zm.) z zapewnieniem pojemników próżniowych (system zamknięty) do 

pobierania materiału. 

4. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

aktualnie przepisami prawnymi w sposób odpowiadający zasadom współczesnej wiedzy 

medycznej prowadząc stosowną dokumentację medyczną. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest realizować przedmiot postępowania zgodnie z 

obowiązującymi aktualnie przepisami prawnymi w sposób odpowiadający zasadom 

współczesnej wiedzy medycznej. Przyjmujący zamówienie będzie prowadził dokumentację 

medyczną wymaganą przepisami szczegółowymi oraz podda się kontroli Narodowego 

Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie 

wynikającym z umowy zawartej z Dyrektorem Oddziału Funduszu. 

 

§ 3 

1. Badania objęte umową wykonywane będą na podstawie skierowań wystawionych przez 

Zamawiającego zawierającego: 

a) pieczęć Zamawiającego, 

b) imię i nazwisko oraz PESEL kierowanego pacjenta,  

c) określenie rodzaju badań , 

d) pieczątka i podpis lekarza kierującego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług pobierania materiału do badań w lokalach 

Zamawiającego tj. w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie oraz w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi, 

prowadzonych przez Zamawiającego zgodnie ze standardami przewidzianymi obowiązującymi 

przepisami prawa.  

3. W ramach realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapewni personel oraz lokale, w których 

będą świadczone usługi wymienione w ust. 2 z tytułu czego Wykonawca uiści na rzecz 

Zamawiającego miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 100,00 zł netto. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć Punkty pobrań w sprzęt niezbędny do 

funkcjonowania oraz zgodny z obowiązującymi normami. 

5. Wymagane godziny pobierania materiału biologicznego, tj. godziny otwarcia punktów pobrań 

w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie od godziny 07.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku oraz 

w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi od 8.00 do 10.00 we wtorki i czwartki z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

6. Wykonawca zapewnia nieodpłatne pobieranie materiału do badań, sprzęt jednorazowego 

użytku, wykonanie badań w swoim laboratorium, na swoim sprzęcie i odczynnikach. 

7. Wykonawca zapewnia druki skierowań na badania laboratoryjne w ilości uzależnionej od 

potrzeb Zamawiającego, zawierające wszystkie badania obowiązujące w podstawowej opiece 

zdrowotnej określone w części IV Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.736 z późn. zm.). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru materiału biologicznego własnym środkiem 

transportu, na swój koszt. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za warunki pobierania, przechowywania i transportu 

pobranego materiału biologicznego. 



10. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć informację związaną z zasadami pobierania, 

przechowywania, przygotowania próbek do transportu i badania. Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia i bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdej aktualizacji procedur 

związanych z przygotowaniem pacjenta do badań, pobierania materiału do badań, 

przechowywania próbek do czasu wykonania badania, transportem i zabezpieczeniem próbek 

na czas transportu, zakresów referencyjnych badań , wartości błędów dopuszczalnych. 

11. Wyniki badań laboratoryjnych będą udostępniane : 

1) w dniu wykonania badań na stronie internetowej Wykonawcy. 

− dla pacjentów SPZOZ w Bodzentynie dostęp indywidualny do swoich wyników . 

− dla personelu SPZOZ w Bodzentynie (wykaz pracowników Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po rozstrzygnięciu zamówienia) dostęp do wszystkich badań. 

Strona internetowa Wykonawcy musi wykorzystywać bezpieczne połączenie szyfrowane 

„https”. 

2) w formie wydruku najpóźniej w dniu następnym do godziny 10.30. do rejestracji w Ośrodku 

Zdrowia w Bodzentynie oraz w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi. Wyjątek stanowią wyniki 

badań mikrobiologicznych i proteinogramu, które dostarczone będą do 4 dni od momentu 

pobrania. 

3) Zbiór wszystkich wykonanych badań w miesiącu, Wykonawca będzie przekazywał 

Zamawiającemu w formie elektronicznej. Plik (format danych xml lub xls ) ten będzie 

udostępniony do pobrania na stronie internetowej Wykonawcy lub przesłany zostanie na 

adres e-mail podany przez Zamawiającego i zabezpieczony hasłem. Plik z danymi 

zbiorczymi musi zawierać: Imię, Nazwisko i Pesel pacjenta , nazwę badania, kod procedury 

diagnostycznej wg klasyfikacji ICD9 oraz kod świadczeń wg NFZ dla komunikatu XML 

typu ZBPOZ. Wyżej wymienione kody opisane są w Załączniku Nr 3c do umowy - 

Zarządzenie Nr 120/2018 Prezesa NFZ z dnia 29 listopada2018roku. 
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin realizacji badań może być przedłużony po 

uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

14. Wyniki badań muszą być autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego. 

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania części usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy przez podwykonawców. 

 

§ 4 

1. Z tytułu niniejszej umowy Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie od Zamawiającego 

w wysokości stanowiącej iloczyn wykonanych badań oraz ich cen jednostkowych 

przedstawionych w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. 

2. Należność za świadczenia naliczana będzie w okresach miesięcznych na podstawie 

zrealizowanych skierowań. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiana raz w miesiącu przez 

Wykonawcę. 

3. Integralną częścią faktury będzie wykaz wykonanych badań laboratoryjnych obejmujący: 

rodzaj badania, cenę jednostkową wykonanych badań oraz wykaz lekarzy kierujących na 

badania z uwzględnieniem ich miejsca pracy i ilości oraz rodzaju wykonanych badań. 

4. Zgodnie z ofertą łączna wartość usługi przez okres obowiązywania umowy wynosi: 

− netto ……………….zł (słownie złotych 

……………………………………………….…..……..) 



− brutto ……………...zł (słownie złotych 

……………………………………………….………….) 

− podatek VAT - ……..zł (słownie złotych 

………………………………………............................) 

5. Podane w niniejszych warunkach konkursu ofert dane liczbowe są szacunkowe dotyczą 24 

miesięcznego okresu realizacji zamówienia; faktyczna ilość badań może różnić się od ilości 

podanej w niniejszych warunkach konkursu. Wykonanie badań ponad wielkości szacunkowe 

jak ich zlecenie w mniejszej, niż szacunkowa ilości nie rodzi żadnych roszczeń ze strony 

Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

6. Płatność następować będzie przelewem w złotych polskich po wystawieniu przez Wykonawcę 

faktury za dany miesiąc w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

7. Przelewy będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy. Nr rachunku: 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Za termin płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień 

zwłoki. 

10. Ceny pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. 

11. Zamawiający nie pokryje kosztów badań laboratoryjnych innych niż wyszczególnione w 

załączniku do umowy, tj. obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej określonych w 

części IV Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w 

sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonywania weryfikacji skierowań lekarskich i eliminowania innych 

badań niż te wyszczególnione. W przypadku wykonania takiego badania Wykonawca pokryje 

jego koszt. 

 

§ 5 

Strony ustanawiają następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 

4. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  z winy leżącej 

po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust 4, 

chyba, że odstąpienie nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie badania i 

niezagwarantowanie wykonania go w wysokości 1500 zł. Przez niewykonanie badania rozumie 

się każdorazową odmowę wydania wyników badania Zamawiającemu. Za niezagwarantowanie 

badania rozumie się brak możliwości wykonania badania wskutek zamknięcia punktów pobrań 

w danym dniu. Kwota ta nie stanowi wyczerpania roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 

4. Możliwe jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach 

ogólnych. 

§ 6 



1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane tylko w formie 

pisemnej za zgodą obu stron po rygorem nieważności. 

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku opublikowania nowego wykazu 

zmieniającego badania obowiązujące w podstawowej opiece zdrowotnej - wprowadzonego 

Zarządzeniem Prezesa NFZ lub Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 

r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.736 z późn. zm.). 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę w przypadku: 

− trzykrotnej nieterminowej realizacji badań, 

− błędnych wyników badań (Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wyniku badań 

w przypadku ich zakwestionowania).  

§ 7 

Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 9 

Odpowiedni arkusz asortymentowo – cenowy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

.................................................... ....................................................... 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 


