Załącznik Nr 1
do Regulaminu Komisji Konkursowej

OGŁASZAJĄCY KONKURS:

Gold Medica Spółka z o.o.
ul. Słoneczna 7
tel./fax 87 615 13 76
e-mail: sekretariat@goldmedica.pl
www. goldmedica.pl

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2011, nr 112
poz. 654) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027, z poźn. zm.)

Termin składania ofert: 27.03.2014 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 27.03.2014 r. godz. 09:30

PREZES ZARZĄDU
GoldMedica w Gołdapi Ewa Balcerek

I. Postanowienia ogólne.
1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez przepisy art.
26-27 ustawy o działalności leczniczej (z dnia 15 kwietnia 2011 r., Dz.U.112, poz. 654).
2. Świadczenia medyczne obejmują wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej dla GoldMedica Spółka z o.o.w Gołdapi .
3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu Ofert należy kierować na adres Zamawiającego:
GoldMedica Spółka z o.o. ul. Słoneczna 7, 19 -500 Gołdap , tel./fax. 87/615 13 76,
e-mail : sekretariat@goldmedica.pl
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących
Konkursu Ofert jest: Jagoda Luty tel. kontaktowy 87 615 02 75 wew. 49
naczelna@goldmedica.pl
5. Oferent winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych
Warunkach Konkursu Ofert w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
II. Określenie przedmiotu postępowania.
1. Wykonywanie diagnostyki laboratoryjnej dla GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi .
2. Na podstawie zawartej umowy wybrany Oferent będzie zobowiązany do świadczenia
usług w zakresie wykonywania diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z wymaganymi
warunkami i w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2.
3. Oferent zapewni dostępność do diagnostyki laboratoryjnej przez 24 godz. 7 dni w
tygodniu.
4. Oferent zapewni wykonanie badań zgodnie z pisemnym zleceniem.
5. Termin realizacji zamówienia:
Udzielanie świadczeń w zakresie badań laboratoryjnych, określonych w załączniku nr 1 do
Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, nastąpi od dnia 01.04.2014 r. do dnia
31.03.2015 r.
III. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych Szczegółowych Warunkach
Konkursu Ofert.
2. Ofertę należy przygotować na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczanej
napisem: „Oferta na świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Nie otwierać do
27.03.2014 r. do godz. 09.30.”

3. Oferta powinna zawierać wypełnione następujące dokumenty:
a) Formularz Oferty - Załącznik Nr 2
b) Oświadczenie Oferenta - Załącznik Nr 3,
c) Zaakceptowany Projekt Umowy – Załącznik Nr 4.
4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez Oferenta.
6. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisu KRS.
b) Kopia decyzji o nadaniu Oferentowi numeru NIP.
c) Kopii decyzji o nadaniu Oferentowi numeru REGON.
d) Aktualne zaświadczenia o wpisie laboratorium do ewidencji prowadzonej przez Krajową
Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.
e) Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych
świadczeń.
IV. Wymagania wstępne dla świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki
laboratoryjnej.
1. Oferent zorganizuje punkt przyjęć materiału do badań i wydawania wyników oraz
zorganizuje pracownie laboratoryjną w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań.
2. Zakres badań specjalistycznych przewidzianych warunkami konkursu to diagnostyka
laboratoryjna opisana w Załączniku Nr 2.
3. Badania muszą być wykonywane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
4. Oferent musi zagwarantować maksymalnie skrócony czas oczekiwania na wyniki.
5. Oferent udostępni możliwość skorzystania ze swojej bazy danych dotyczącej wyników
badań zlecanych przez Organizatora Konkursu.
6. Oferent musi zapewnić potrzebną ilość sprzętu do pobierania materiału do badań
analitycznych tj. probówek, pojemników.
7. Oferent musi zapewnić dostępność procedur:
a) opisu sposobu organizacji świadczenia usług
b) sposobu przyjmowania materiału do badań i wydawania wyników
c) opisu systemu pobierania krwi
d) dokumentowania kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych
e) zaproponowania rozwiązań informatycznych dotyczących udzielanych świadczeń
zdrowotnych
f) metodyki pracy laboratoryjnej (postępowanie przedanalityczne, badawcze i
poanalityczne), metody badań, wzorcowań, walidacja, eliminacja błędu
przedlaboratoryjnego itp.
8. Oferent nie może wykonywać badań innych niż ujęte w Załącznikach Nr 2 bez

pisemnego zlecenia wykonania tych badań przez osoby uprawnione do reprezentowania
Organizatora Konkursu. Ceny badań muszą być uzgodnione pomiędzy stronami w formie
pisemnej.
9. W przypadku zlecenia jakichkolwiek badań objętych niniejszą umową podmiotowi
trzeciemu Oferent winien wskazać w ofercie zakres zlecenia badań i miejsce ich
wykonania.
10. Oferent musi zapewnić wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami w tym
zakresie, z uwzględnieniem wymogów jakościowych i obowiązujących procedur.
11. Oferent zobowiązany jest do przygotowania miesięcznych zestawień wykonanych badań
w wersji papierowej jak i elektronicznej zapisanej na nośniku jednokrotnego zapisu np. CDR lub podobnym):
-

podział na kierujące komórki (oddziały, poradnie);
imię i nazwisko lekarza zlecającego;
dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL, Nr KG);
zlecone badania, ich ceny jednostkowe i cenę zbiorczą dla komórki kierującej;

rozszerzenie informacji na prośbę Udzielającego.
V. Określenie wymagań kwalifikacyjnych od Oferenta.
1. Badania powinny być wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje
– osoba nadzorująca pracę laboratorium winna mieć kwalifikacje zgodne z przepisami
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej dla kierownika laboratorium oraz specjalizację zgodną
z profilem laboratorium. Wszystkie osoby wykonujące badania winny być wpisane na listę
diagnostów laboratoryjnych należy podać listę tych osób wraz ze wskazaniem kwalifikacji,
posiadanych przez nie specjalizacji i uprawnień.
2. Wyniki badań muszą być podpisane przez osoby z odpowiednimi w danym zakresie
kwalifikacjami i uprawnieniami posiadające prawo wykonywania zawodu i wpis na listę
w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.
3. Wykazy osób świadczących usługę w imieniu Wykonawcy winny być aktualizowane na
piśmie w przypadku zaistnienia zmian poprzez podanie osób zastępujących osoby wskazane
w wykazie.
VI. Czas wykonania umowy.
Świadczenia objęte umową będą realizowane w okresie od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
VII. Kryteria, jakim będą podlegały oceny składanych ofert.
100 % cena - wygrywa oferta spełniająca wszystkie wymagania Organizatora konkursu
VIII. Miejsce i termin składania oferty.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora Konkursu: GoldMedica Spółka z o.o. ul.
Słoneczna 7 ,19 – 500 Gołdap budynek administracji – Sekretariat z dopiskiem: Oferta na

świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnaj. Nie otwierać do 27.03.2014 r. do godz .
09:30.
IX. Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2013 r. o godzinie 09:00.
Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone bez otwarcia.
X. Związanie ofertą.
Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora Konkursu:
GoldMedica Spółka z.o.o ul. Słoneczna 7 ,19 -500 Gołdap
budynek administracji – pokój nr 6 , w dniu 27.03.2013r o godzinie 09:30.
2. Komisja Konkursowa przystępując do otwarcia ofert dokonuje:
a) Stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia konkursu
b) Potwierdzenia otrzymanych ofert
c) Sprawdzenia prawidłowość zamknięcia koperty z ofertą
d) Otwarcia koperty z ofertami podając:
- Nazwę firmy
- Nazwę Oferenta
- Informację dotyczącą ceny
3. Komisja konkursowa, przystępując do analizy ofert na posiedzeniu zamkniętym bez
udziału oferentów, celem rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących
czynności:
- odrzucenia ofert lub wezwania do ich uzupełnienia,
- przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów,
- wybiera najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
XII. Pouczenie dla Oferenta.
1. Organizator Konkursu odrzuca ofertę:
a) złożoną po terminie;
b) zawierającą nieprawdziwe informacje;
c) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny świadczeń
w zakresie badań laboratoryjnych;
d) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną;
g) jeżeli oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz
warunków określonych w szczegółowych warunkach konkursu.
2. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy
oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Oferenta do uzupełnienia tych braków w
wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

XII. Zastrzeżenia Organizatora Konkursu.
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do: zmiany terminów, odwołania konkursu
lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny, jak również do
unieważnienia konkursu w każdym czasie bez uzasadnienia.
2. Organizator Konkursu unieważnia postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyli laboratoryjnej, w szczególności, gdy:
a) nie wpłynęła żadna oferta,
b) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
c) odrzucono wszystkie oferty,
d) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
finansowanie świadczeń w danym postępowaniu konkursowym,
e) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej
przewidzieć
3. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
komisja konkursowa może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony
ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
4.Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz przesyła się do wszystkich Oferentów
biorących udział w konkursie.
5.Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu następuje jego zakończenie i komisja ulega
rozwiązaniu.
XIII. Protesty i skargi dotyczące konkursu.
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku postępowania
konkursowego przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych poniżej.
2. Środki odwoławcze nie przysługują na:
a) wybór trybu postępowania;
b) niedokonanie wyboru oferent;
c) unieważnienie postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.
3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do
komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej
czynności.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z
treści protestu wynika, że jest on bezzasadny.
5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela

pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga
uzasadnienia.
6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej GoldMedica Spółka z.o.o.
8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Organizatora Konkursu, w
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące
rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu
jego rozpatrzenia.

Załącznik Nr 2
do Regulaminu Komisji Konkursowej

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do udziału w postępowaniu konkursowym na świadczenia zdrowotne
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla GoldMedica Spółka z o.o.w Gołdapi:
Dane Oferenta:
nazwa
……….…………………………………………………………………………………….......
………………............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
siedziba
………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………....
adres, nr telefonu, fax
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………........................................................................................
NIP ……………………………………………….. REGON....................................................
dane rejestrowe
………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
a) Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem konkursowym, którego rodzaj jest
zgodny z przedmiotem zamówienia zawartym w poniższym zestawieniu w cenie:
Wartość brutto za 12 miesiące/:
……………………………………………………………………….......................................
Słownie:
………………………………………………………………………………………………..

BADANIA LABORATORYJNE /12 m-cy/
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilości badań
laboratoryjnych wyszczególnionych poniżej i odstąpienia od realizacji części
zamówienia bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Zleceniobiorcę.

L.p.

Nazwa badania

Planowana
ilość badań

1

Albumina w surowicy

2

AFP

5

3

ALT

1 919

48

4

Amylaza w moczu

480

5

Amylaza w surowicy

239
216

6

APTT

7

ASO

48

8

AST

1 274

9

Badania płynu

10

10 Benzodiazepiny

1

11 Białko Bence Jonesa

1

12 Białko całk.

60

13 Bilirubina całk.

384

14 Bilirubina bezpośrednia

384

15 Borelioza IgG western blot

10

16 Borelioza IgG

7

17 Borelioza IgM

7

18 CA 125

20

19 CA 199

11

20 CEA

15

21 Chlamydia trachomatis IgG

30

22 Chlamydia trachomatis IgM

25

23 Cholesterol całk.

348

24 Cholesterol HDL

329

25 CK-M B
26 CK-M B mass

72
1

27 CPK

60

28 CRP

1 824

29 cz. protrombinowy

1 135

30 D-dimer
31 Dystrybucja CA

300
27

32 EBV IgG

1

33 EBV IgM

1

34 Etanol
35 Ferrytyna
36 Fibrynogen
37 Fosfataza alkaliczna
38 Fosfor w surowicy
39 fT3
40 fT4
41 Gazometria
42 GGT
43 Giardia lambila
44 Glukoza w surowicy
45 Glukoza DTTG 120 M IN
46 Glukoza wydalanie dobowe
47 Grupa krwi
48 HBsAg

22
1
40
227
7
63
67
250
24
348
1 476
76
1
50
156

Cena
jednostkowa
netto PLN

VAT

Wartość
jednostkowa
brutto PLN

Wartość brutto na
12 m-cy PLN

49 Hemoglobina A1c
50 HIV 1/2
51 Kał na pasożyty
52 Kortyzol w surowicy
53 Kreaty nina

79
16
576
3
2 916

54 Krew utajona w kale

276

55 Kwas foliowy

150

56 Kwas moczowy

84

57 Lateks R ilościowo

17

58 LDH

22

59 Lipaza

1

60 M g w surowicy

1 296

61 M ocz b. ogólne

2 568

62 M ocznik w surowicy

2 532

63 M orf. Z retikulocytami
64 M orfologia

5
3 252

65 M etoksykatecholaminy w moczu

1

66 M leczany

1

67 OB
68 Odczyn Coombsa

2 196
150

69 Odczyn Waaler-Rose´go

28

70 p. ciała anty HBs

28

71 p. ciała anty HCV

50

72 p. ciała anty TG

25

73 p. ciała anty TPO

1

74 p. ciała p. bąblowce

50

75 p.ciała mitochondrialne AM A

1

76 p.ciała p. jądrowe ANA

1

77 p.ciała p.Endomysium EM A IgA

3

78 p.ciała p.Endomysium EM A IgG

2

79 p.ciała p.transglutaminazie IgA

3

80 p.ciała p.transglutaminazie IgA

1

81 Peptyd C

4

82 PTH intact

2

83 Proteinuria Bence Jonesa
84 Potas

1
2 604

85 Prokalcytonina

19

86 Proteinogram

36

87 PSA
88 Retikulocyty i eozyonofile
89 Sód

60
324
2 604

90 Test ciążowy

50

91 Transferyna

924

92 Troponina I

636

93 Trójglicerydy

288

94 TSH

600

95 Utrata białka z moczem

5

96 Wiązanie żelaza

77

97 Witamina B12

16

98 Wzór odsetkowy leukocytów

24

99 WR(VDRL)

10

100 Płyn mózgowo-rdzeniowy
101 Helicobacter

12
96

102 Antygeny rotawirusów I adenowirusów
103 Żelazo

150
168
SUMA

L.p.

Nazwa badania

Planowana
ilość badań

1

Antybiogram I

149

7

Posiew moczu

324

8

Wymaz z odleżyny

15

9

Wymaz z nosa

20

11

Wymaz z rany

25

12

Wymaz z gardła

18

14

Wymaz z odbytu w kierunku
patogenów alarmowych
Wymaz z oka

15

Wymaz z ropnia

4

16

Wymaz w kierunku M RSA

5

17

Wymaz ze skóry

4

18

k. czystości wymaz

23

21

Posiew krwi w. beztl.

40

22

Posiew krwi w. tlen.

34

23

Posiew plwociny

10

24

Posiew płynu z jamy opłucnej

5

25

Wymaz z rurki tracheostomijnej

2

13

Cena
jednostkowa
netto PLN

- zł

VAT

- zł

Wartość
jednostkowa
brutto PLN

Wartość brutto na
12 m-cy PLN

4
2

S UMA

- zł

WARUNKI WYMAGANE
Lp.

Warunki wymagane

1

Dostępność do badań laboratoryjnych przez 24 h 7 dni w tygodniu

2

Dostępność wyników badań wykonanych u oferenta drogą
telekomunikacyjną

3

Przygotowanie przez Oferenta procedury transportu materiału do badań
laboratoryjnych

Potwierdzenie
spełnienia TAK/NIE

- zł

4

Oferent dysponuje wykwalifikowanym personelem posiadającym
uprawnienia do świadczenia usług medycznych w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej

5

Oferent dysponuje odpowiednią aparaturą specjalistyczną spełniającą
określone standardy i gwarantuje prawidłową diagnostykę

6

Zaopatrzenie Zleceniodawcę w potrzebne materiały do pobierania
materiału biologicznego tj. probówki, pojemniki

b) Zobowiązujemy się do wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej na własny koszt, sukcesywnie przez 12 miesiące od dnia podpisania umowy
zgodnie z załączonym projektem umowy.
c) Osoba do kontaktów odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:
........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy.......... .......... ........

............................................................
podpis i pieczęć składającego Ofertę

Załącznik Nr 3
do Regulaminu Komisji Konkursowej

.......................................................
pieczątka z pełną nazwą Oferenta

OŚWIADCZENIE OFERENTA

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia.
2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z szczegółowymi warunkami konkursu ofert i nie
wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że zapoznałem /łam się z wszystkimi koniecznymi informacjami,
niezbędnymi do przygotowania oferty oraz wykonania usługi.
4. Oświadczam, że uważam się związanym/ną ofertą przez okres 30 dni.
5. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję
się do jej podpisania na warunkach określonych w umowie, w miejscu i w terminie
wyznaczonym przez Ogłaszającego Konkurs.
6. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym
stanem faktycznym i prawnym.
7. Oświadczam, że warunki lokalowe spełniają wymagania pod względem fachowym i
sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

..................................
data

..........................................
pieczęć i podpis Oferenta

Załącznik Nr 4
do Regulaminu Komisji Konkursowej

UMOWA – PROJEKT

Zawarta w dniu .................................................... pomiędzy : GoldMedica Spółka z.o.o.
ul. Słoneczna 7 19 -500 Gołdap NIP 847 161 28 24 REGON 790243995
zwanym dalej Zleceniodawcą
reprezentowanym przez:
Prezes Zarządu Ewę Balcerek
a
.........................................................................................................................................
zwanym dalej Zleceniobiorcą
reprezentowanym przez:
..............................................................................................................................
Umowa jest zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego
prowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej (tj. Dz. U. 2011, Nr 112 poz. 654), którego rozstrzygnięcie nastąpiło w
dniu.................. r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy
diagnostyki laboratoryjnej wykazanej w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącego jej
integralną część, zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi w ofercie z
dnia ......................
2. Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana sukcesywnie przez okres 12 miesięcy
od podpisania umowy.
§ 2.
1. Badania będą wykonywane w miarę bieżących potrzeb Zleceniodawcy na podstawie
skierowania/zlecenia podpisanego przez Zleceniodawcę.
3. Procedury dotyczące przygotowania pacjenta, pobrania materiału oraz transportu
stanowią załącznik do niniejszej umowy.
4. Zleceniobiorca zaopatrzy Zleceniodawcę w potrzebne materiały do pobierania materiału
biologicznego do badań laboratoryjnych tj.: probówki, pojemniki.
5. Wyniki badań Zleceniobiorca w formie pisemnej (autoryzowanej), elektronicznej lub
telekomunikacyjnej będą dostarcza do Zleceniodawcy w maksymalnie skróconym czasie
oczekiwania.
6. Zleceniodawca dopuszcza możliwość wykonania części usług będących przedmiotem
niniejszej

umowy przez podwykonawców, o ile spełniają warunki postawione Zleceniobiorcy.
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę o fakcie zlecenia
wykonania badań podwykonawcy w celu uzyskania pisemnej zgody.
8. Zleceniodawca w razie potrzeby może zlecić Zleceniobiorcy badania laboratoryjne, które
nie były przewidziane na etapie przygotowywania postępowania konkursowego. Zlecenie
takie musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy.
9. W przypadku wystąpienia przerwy w realizacji badań będących przedmiotem umowy, z
przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić
realizację zleconych przez Zleceniodawcę badań przez podwykonawcę posiadającego
wymagane uprawnienia na swój koszt.
10. Zleceniobiorca wyraża zgodę na poddanie się kontroli NFZ w zakresie spełnienia
wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy.
§ 3.
1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzymywać będzie
wynagrodzenie od Zleceniodawcy w wysokości stanowiącej iloczyn wykonanych badań
oraz ich cen jednostkowych przedstawionych w ofercie konkursowej z dnia ……..
stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
2. Płatność za wykonane badania objęte umową, odbywać się będzie za okresy miesięczne
na podstawie wystawionej faktury VAT.
3. Integralną częścią faktury będzie miesięczne zestawie wykonanych badań w wersji
papierowej jak i elektronicznej zapisanej na nośniku jednokrotnego zapisu np. CD-R
lub podobnym):
-

podział na kierujące komórki (oddziały, poradnie);
imię i nazwisko lekarza zlecającego;
dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL, Nr KG);
zlecone badania, ich ceny jednostkowe i cenę zbiorczą dla komórki kierującej;

rozszerzenie informacji na prośbę Udzielającego.
4. Zgodnie z ofertą konkursową łączna wartość usługi przez okres obowiązywania umowy
wynosi:
- netto………. zł (słownie złotych:…………………………………………………)
- brutto……… zł (słownie złotych:…………………………………………………)
5. Przedstawiony w szczegółowych warunkach konkursu ofert i w ofercie Zleceniobiorcy
wykaz ilości badań traktuje się, jako wielkość przybliżoną w całym okresie obowiązywania
umowy.
6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilości badań
laboratoryjnych wyszczególnionych poniżej i odstąpienia od realizacji części zamówienia
bez prawa roszczeń z tego tytułu przez Zleceniobiorcę.
7. Wartość wynagrodzenia obliczona będzie przez Zleceniobiorcę wg rzeczywistej ilości
świadczonych usług.
8. Zleceniobiorca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Zleceniodawcy w przypadku
niewykorzystania przez Zleceniodawcę całej wartości umowy.
9. Płatność następować będzie przelewem w złotych polskich po wystawieniu przez
Zleceniobiorcę faktury za dany miesiąc w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do
siedziby Zleceniodawcy.
10. Przelewy będą dokonywane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:
Nr rachunku:…………………………………………………………
11. Za termin płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego
Zleceniodawcy.
12. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień

zwłoki.
13. Ceny pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
§ 4.
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto
wskazanej w § 3 ust.4.
2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z
winy leżącej po stronie Zleceniodawcy w wysokości 10% wartości kontraktu brutto
wskazanego w § 3 ust. 4.
3. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za nieterminowe wykonanie badania
w wysokości 5% wartości danego badania za każdy dzień opóźnienia w terminie
szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do umowy.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie danego badania
i niezagwarantowanie wykonania go przez podwykonawcę w wysokości 500 zł. Przez
niewykonanie badania rozumie się każdorazową odmowę wydania wyników badania
Zamawiającemu.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli wysokość szkody była wyższa niż wysokość kar umownych
§ 5.
1. W sprawach nieuregulowanych 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.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może jedynie żądać
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych
przez Zleceniobiorcę:
- w przypadku 3 – krotnej nieterminowej realizacji badań lub braku ich realizacji
- zmiany cen przez Zleceniobiorcę.
§ 6.
Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 7.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron
§ 8.
Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta złożona przez Zleceniobiorcę w postępowaniu
konkursowym wraz z arkuszem badań laboratoryjnych.
ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

