Załącznik nr 4 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA NR ……/PCM/2010

Zawarta w dniu………………………………….., w……………………………. pomiędzy:
Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie,
ul.
Warszawska 104, 98-400 Wieruszów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309670; NIP 9970128656, REGON
100540800, reprezentowanym przez:
Prezesa – Eunikę Adamus
Zwaną dalej Zamawiającym,
A
………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w
…………………………………………… wpisaną w ……………………………………………….,
NIP……………………………, REGON……………………….., reprezentowanym (Imię i nazwisko osoby
reprezentującej Wykonawcę, oznaczenie funkcji,
Zwanym dalej Wykonawcą

§1
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
/wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 euro, ustawy z dnia
29
stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. /
§2
1.
2.

Umowa została zawarta z wykonawcą na podstawie oferty przetargowej na warunkach określonych w
ofercie i niniejsza umową (nr sprawy: 6/PCM/2010).
Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
Integralną częścią umowy jest złożony formularz ofertowy oraz wykaz osób odpowiedzialnych za właściwą
organizację pracy, z dnia ………………..

§3
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie określonym w § 9, badań
laboratoryjnych, badań biochemicznych i bakteriologicznych, zgodnie z zasadami diagnostyki laboratoryjnej,
których szczegółowy zakres i ceny określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy.
Wartość umowy wynosi ………………………………………………………………………………
(słownie ……………………………………………………………………………………….......)
2. Wykonawca oświadcza, iż z racji swoich kompetencji i wyposażenia sprzętowego jest w pełni uprawniony i
przygotowany do wykonywania usług na rzecz Zamawiającego zgodnie z aktualną wiedzą analityczną i
techniczną, przy zachowaniu należytej staranności, zasad dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasad etyki
obowiązujących przy wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej a w szczególności:
 - Ustawą z dnia 23 stycznia 2003 o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 - Ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 o Zakładach Opieki Zdrowotnej
 - Ustawą z dnia 27 lipca 2001 o diagnostyce laboratoryjnej











- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r w sprawie wymagań jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu Opieki
Zdrowotnej
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r w sprawie określenia sposobu i
organizacji leczenia krwią w Zakładach Opieki Zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze
wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
Zarządzeniami wydanymi przez NFZ właściwy dla siedziby Zamawiającego, lub inną instytucję
finansującą usługi z zakresu ochrony zdrowia realizowane ( zakontraktowane) przez Zamawiającego
Przepisami Kodeksu Pracy
Przepisami o działalności gospodarczej
Przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zarządzeniami wprowadzonymi w tej dziedzinie
przez Zamawiającego
Przepisami sanitarno – epidemiologicznymi wydanymi przez uprawnione instytucje oraz zarządzeniami
obowiązującymi w tej dziedzinie u Zamawiającego
Przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz zarządzeniami wprowadzonymi w tej dziedzinie przez
Zamawiającego
Przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

3.Wykonawca zapewnia na własny koszt: probówki i pojemniki na pobierany do badań materiał,
przechowywanie i przesyłanie materiału zgodnie z zapotrzebowaniem oraz dostarczanie wyników w trakcie
odbioru materiałów do badań , a w uzasadnionych przypadkach – przekazywanie wyników za pośrednictwem
Internetu w ciągu dnia –dla badań wykonywanych poza siedzibą laboratorium w Wieruszowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań laboratoryjnych z dostarczonego materiału
zgodnie z załączonym zleceniem lub zestawieniem przygotowanym przez Zamawiającego przy użyciu własnych
odczynników i urządzeń, w terminach określonych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia na własny koszt i własnym transportem odbiór materiału do badań z siedziby
Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
6. Wykonawca zapewni ciągłość realizowanych świadczeń przez ich udzielanie w systemie całodobowym,
pełniąc dyżur przez wyznaczonego pracownika w siedzibie laboratorium w Wieruszowie. Pracownik dyżurujący
musi posiadać uprawnienia do wykonywania badań serologicznych.
7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie miesiąca od dnia podpisania umowy do instalacji na własny koszt
systemu informatycznego w laboratorium, kompatybilnego z systemem informatycznym Zamawiającego, który
umożliwi przesyłanie wyników badań na poszczególne oddziały szpitalne.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przystosowania laboratorium diagnostycznego do wymogów Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium
diagnostyczne. Koszty związane z przystosowaniem laboratorium do wymogów określonych w w/w przepisach,
nie podlegają zwrotowi po rozwiązaniu umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się uprzednio opracować
i uzgodnić z Zamawiającym program dostosowujący laboratorium z powyższymi przepisami i dokonać
niezbędnych, nakładów inwestycyjnych związanych z jego realizacją w najętym laboratorium . W razie
niedokonania lub tylko częściowego dokonania powyższych nakładów Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
na rzecz Zamawiającego, w zależności od stopnia niewykonania umowy – kwoty stanowiącej wysokość
uzgodnionych przez strony nakładów lub jej części.
9. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) posiadania dokumentów świadczących o prowadzeniu systematycznych kontroli parametrów pracy używanej
aparatury i procedur bieżących konserwacji
b) stosowania aparatury, urządzeń , sprzętu , oprogramowania itp. które nie zakłócają pracy aparatury i sprzętu
medycznego będącego na wyposażeniu Zamawiającego
c) stosowania odczynników i materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie RP, spełniających wymagania
określone w przepisach szczegółowych oraz przestrzegania przepisów dotyczących ich obrotu i utylizacji
d) spełnienia na bieżąco wymagań oddziału NFZ właściwego dla siedziby Zamawiającego lub innej instytucji
finansującej usługi z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez Zamawiającego
e) podjęcia w odpowiednim terminie działań zmierzających do wdrożenia w utworzonym laboratorium systemu
zarządzania jakością (termin 6 miesięcy )
f) używania aparatury wykorzystującej nowoczesne techniki analityczne, przystosowane do pracy z zamkniętymi
systemami pobierania krwi i znakowania probówek przy użyciu kodów kreskowych, posiadającej świadectw
dopuszczenia do użytkowania na terenie RP.
g) poddania się kontroli Zamawiającego oraz innych uprawnionych osób i organów w zakresie:
- sposobu udzielania świadczeń i ich jakości,

- prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- uzgodnionych z Zamawiającym zasad użytkowania pomieszczeń
- przestrzegania przepisów prawa a także przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących BHP, ochrony
przeciwpożarowej czy też sanitarno – epidemiologicznych.
h) zagwarantowania współpracy z Zamawiającym w zakresie nadzoru, poprawy jakości , oceny wiarygodności
stosowanych metod i uzyskiwanych wyników a także wdrażania nowych metod diagnostycznych.
i) prowadzenia Banku Krwi
10. Prowadzenie Banku Krwi, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, obejmuje:
a) przygotowanie w porozumieniu z jednostką organizacyjną publicznej służby krwi, Standartowych
Operacyjnych Procedur,
b) składanie zamówień na krew i jej składniki w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, zgodnie z
zapotrzebowaniami komórek organizacyjnych Zamawiającego
c) przyjęcie do magazynu krwi lub jej składników otrzymanych od placówki publicznej służby krwi
d) wydawanie krwi i jej składników do komórek organizacyjnych Zamawiającego
e) nadzorowanie wielkości zapasów i kontrola terminów ważności krwi i preparatów krwiopodobnych
zgromadzonych na potrzeby własne Zamawiającego oraz wnioskowanie o zwroty nadwyżek lub utylizację
- w ciągłym zapasie dla zabezpieczenia oddziałów dwie jednostki osocza świeżo mrożonego (FFP) dla
wszystkich grup (uniwersalne)
- dwie jednostki grupy 0- oraz dwie jednostki A+
f) kontrola warunków przechowywania krwi i jej składników, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
g) prowadzenie dokumentacji:
- przychodów i rozchodów krwi i jej składników
- zapewniające identyfikację dawcy krwi lub jej składników
h) potwierdzenie faktu otrzymania krwi lub jej składników na fakturach będących podstawą rozliczenia
pomiędzy Zamawiającym a jednostką publicznej służby krwi
i) prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników
j) przedstawienia danych dotyczących wyników badań alergologicznych i wymazów na żądanie Zamawiającego
12. Wykonawcę obowiązują dwa tryby realizacji zleceń :
Tryb normalny – wyniki dostarczone na oddziały do 13.00
Tryb pilny – wyniki dostarczane do 1 godziny
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych w
innych jednostkach świadczących usługi będące przedmiotem niniejszej umowy. W razie wykazania
nienależytej jakości badań, koszty weryfikacji ponosi Wykonawca.

§4
1.
2.
3.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy najmu pomieszczeń, w którym będzie
wykonywał przedmiot niniejszej umowy.
Czas trwania umowy najmu oraz możliwości jej rozwiązania określają postanowienia niniejszej umowy.
Czynsz najmu pomieszczeń o których mowa w ust.1, wynosił będzie 17 zł/m² netto miesięcznie i zostanie
powiększony o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Czynsz będzie płatny z dołu w terminie
do 15 dnia następnego miesiąca.
Wydanie pomieszczenia o którym mowa w ust.1, ze szczegółową jego specyfikacją, nastąpi w dniu
01.11.2010.

§5
1.
2.
3.

Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma za każde wykonane badanie wynagrodzenie, którego kwota
określona jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
W przypadku zlecenia badań nie wymienionych w załączniku nr 2, cena tych badań będzie ustalana
każdorazowo między stronami.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany wielkości przedmiotu
umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego. W szczególności zamówienie przez Zamawiającego
mniejszej/ większej o 20% ilości usług niż strony to przewidziały, nie stanowi naruszenia niniejszej umowy
i nie powoduje roszczeń ze strony Wykonawcy.
§6

1.

Strony ustalają, że rozliczenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur wyliczonych
zgodnie z cenami brutto badań, o których mowa w załączniku nr 2.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, oparte na wystawionej fakturze, zostanie przelane na konto Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.
3. Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
4. Zmiana cen brutto może nastąpić tylko w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na
powyższe usługi.
5. Podstawę wykonania świadczeń, o których mowa w §2 ust.2, będzie stanowić pisemne zlecenie wystawione
przez lekarza udzielającego świadczeń z zakresu ochrony zdrowia na rzecz Zamawiającego i opatrzone
pieczęcią komórki organizacyjnej Zamawiającego.
6. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz komórek organizacyjnych, jednostek zlecających oraz imienną
listę osób wraz z określeniem, z których komórek mogą pochodzić zlecenia wystawione przez lekarza.
Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o zmianach wprowadzonych do w/w wykazu.
7. Wykonawca, po wprowadzeniu systemu znakowania zleceń i próbek kodami kreskowymi, będzie
dostarczać nieodpłatnie Zamawiającemu odpowiednią ilość gotowych zestawów kodów kreskowych, za
pisemnym pokwitowaniem odbioru.
8. Wypełnione zlecenie, dla swojej ważności musi zawierać co najmniej następujące dane:
- dane komórki – jednostki zlecającej w formie czytelnej pieczęci
- dane płatnika
- dane pacjenta (nazwisko, imię , PESEL, nr księgi Głównej lub nr karty w poradni)
- datę (ewentualnie godzinę – dla badań pilnych) wystawienia zlecenia
- rodzaje badań które należy wykonać
- dane zlecającego
- dane identyfikujące w postaci kodu kreskowego
- datę i godzinę pobrania materiału
- dane osoby pobierającej
10. Wypełnione zlecenie będzie traktowane jako dokument ścisłego zarachowania. Wszelkie poprawki muszą
być naniesione w sposób czytelny oraz parafowane przez osobę uprawnioną do jego korygowania.
11. Pracownik Wykonawcy ma prawo odmówić wykonania badania w przypadku, gdy zlecenie jest wypełnione
nieczytelnie, niezgodne z zasadami lub w sposób budzący wątpliwości, co do jego autentyczności.
12. W każdym z opisanych powyżej przypadków, przed ostateczną odmową wykonania badania, pracownik
Wykonawcy ma obowiązek skontaktować się z uprawnionym pracownikiem Zamawiającego.
13. Zlecenie na wykonanie badań, jest przesyłane drogą elektroniczną do laboratoryjnego systemu
informatycznego, ale dla swej ważności musi zostać potwierdzone dokumentem w formie pisemnej.
14. Materiał do badań z zastrzeżeniem ust.17 jest pobierany przez personel Zamawiającego, zgodnie z zasadami
określonymi przez Wykonawcę w odrębnym regulaminie dotyczącym pobierania, znakowania , przechowywania
i przesyłania materiału.
15. Materiał do badań od pacjentów skierowanych przez lekarza poradni specjalistycznej jest pobierany przez
pracowników Wykonawcy.
16. Badania „przy łóżku chorego” (np. czas krwawienia i krzepnięcia) są wykonywane przez Wykonawcę w
pomieszczeniach Zamawiającego w obecności pracownika medycznego Zamawiającego.
17. Wykonawca nadzoruje terminy ważności poszczególnych składników systemu pobierania materiału oraz
dokonuje wymiany przeterminowanych elementów na własny koszt.
18. Uprawniony pracownik Wykonawcy odbiera materiał ze zleceniem potwierdzając ten fakt w odpowiednim
rejestrze.
19. W przypadku zleceń pilnych pracownik Zamawiającego ma obowiązek potwierdzenia własnoręcznym
podpisem daty oraz godziny dostarczenia materiału przy czym w tym wypadku na zleceniu należy umieścić
adnotację „CITO” tj. odpowiedni kolor kodu kreskowego
20. Wyniki badań wydawane będą w formie pisemnej, a także przekazywane do szpitalnego systemu
informatycznego drogą elektroniczną.
21. Zamawiający odpowiada za odbiór wyników badań wydanych w formie pisemnej i dostarczenie ich do
zlecających.
22. Wykonawca w terminie trzech dni od zakończenia miesięcznego okresu obrachunkowego dostarczy
Zamawiającemu zestawienie wykonanych w danym okresie badań.
23. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do archiwum zleceń przechowywanych u Wykonawcy na
podstawie których wykonano zestawienie miesięczne.
24. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do zestawienia w terminie 7 dni
od doręczenia zestawienia. Zgłoszenie zastrzeżeń następuje drogą faksową lub elektroniczną i zostanie
potwierdzone listem poleconym. Za datę dostarczenia zastrzeżeń uważa się datę wpłynięcia faksu lub listu
elektronicznego do siedziby Wykonawcy.

25. Zastrzeżenia rozpatrują wyznaczone przez każdą ze stron osoby w terminie 2 dni roboczych. Decyzje tych
osób są protokołowane i ostateczne.

§7
1.
2.
3.

4.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie w przypadku wykonania wadliwie badania.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20.000 zł
(dwadzieścia tysięcy złotych), za nienależyte wykonanie umowy oraz za niedotrzymanie warunków SIWZ.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 60.000zł
(sześćdziesiąt tysięcy złotych), gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub wypowie z powodu okoliczności za
które odpowiada Wykonawca albo gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub wypowie umowę bez powodu
leżącego po stronie Zamawiającego.
Zastrzeżona w ust.3 kara umowna nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość kary umownej.

§8
1.

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w razie istotnego jej naruszenia
przez drugą stronę. Poza tym możliwość wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej ograniczona jest
tylko do wypadków przewidzianych niniejszą umową.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
- zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja lub wszczęto postępowanie naprawcze wobec Wykonawcy
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy
- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn.
- Wykonawca utracił możliwość wykonywania umowy z przyczyn leżących po jego stronie
3. Z powodu opóźnienia w zapłacie na rzecz Wykonawcy, jest on uprawniony do odstąpienia od umowy w
wypadku, gdy Zamawiający opóźnia się w zapłacie powyżej 30 dni od terminu płatności.
4. Po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wglądu w
dokumentację pisemną i elektroniczną powstałą w czasie realizacji umowy, a dotyczącej danych osobowych i
wyników wszystkich badań laboratoryjnych pacjentów za cały okres obowiązywania umowy.

§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.11.2010-31.10.2012.

§ 10

1.
2.

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w
związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu umowy do kwoty………………………………….
Wykonawca przez podpisaniem umowy przedłoży obowiązujące kopie Polic ubezpieczenia OC nr
…………………….. wraz z opisem ogólnych warunków ubezpieczenia oraz zobowiązuje się do
systematycznego jej przedłużania, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wskazana w ust.1, w okresie
trwania umowy i niezwłocznego przedkładania jej uwierzytelnionej kopii Zamawiającemu.
§ 11

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, przenieść wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 12
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygające będą przez sądy właściwe dla Zamawiającego.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o
zamówieniach publicznych.

§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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