załącznik nr 3 do warunków składania oferty

UMOWA
o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne
zawarta w dniu ……… r roku w Laskowej pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Laskowej, 34 – 602 Laskowa
428, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i
Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000007873, o nr
Regon: 491991036 , NIP: 737-18-09-923,wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych pod
nr 000000006445 w imieniu którego działa ELŻBIETA PRZECHRZTA-BEDNARCZYK
zwanym dalej UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA
a
………………………………………………………………………………………………..
, zwanym dalej PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE
PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się na zlecenie Udzielającego zamówienia do
świadczenia usług zdrowotnych z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej związanej
z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do stosowania warunków szczegółowych dla
danego rodzaju świadczeń określonych zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia.
OBOWIĄZKI PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE

§2
 Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał badania analityczne i mikrobiologiczne
określone w Załączniku nr I Część IV Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24
WRZEŚNIA 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej, z późniejszymi zmianami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,
w tym:
 Badania hematologiczne,
 Badania biochemiczne i immunochemiczne,
 Badania moczu,
 Badania kału,
 Badania układu krzepnięcia,
 Badania mikrobiologiczne.
 Świadczenie usług objętych ofertą realizowane będzie zgodnie z zasadami i warunkami
wykonywania diagnostyki laboratoryjnej określonymi w:
a) Ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 866)
b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim
powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004r. nr 43
poz.408 z późn. zm.).

 Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszej umowy wykonywane będą
z należytą starannością na poziomie odpowiadającym współczesnej wiedzy medycznej przy
uwzględnieniu właściwej jakości świadczeń.
 Niedopuszczalne będzie obciążanie pacjenta lub jego i bliskich kosztami badania w
przypadku gdy posiadał on będzie skierowanie wydane przez lekarza SP ZOZ w Laskowej.
 Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje
zawodowe do wykonania zamówienia, dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi i
wyposażeniem w aparaturę i sprzęt medyczny służący realizacji przedmiotu umowy.
 Laboratorium w którym Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał świadczenia będzie
zlokalizowane nie dalej niż 15 km od siedziby Udzielającego zamówienie i czynne będzie
przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. ………………….

Przyjmujący zamówienie będzie pobierał materiał do badań w trybie normalnym w godz.
……………... Badania podstawowe będą wykonywane do 4h od chwili pobrania
materiału do badań. Wyniki badań będą dostarczane do Udzielającego zamówienie
Przyjmujący zamówienie zapewni automatyczną elektroniczną wymianę danych zgodną
ze standardem HL7 CDA polegającą na umożliwieniu przesłania zleconych przez lekarza
badań do laboratorium, a po ich realizacji możliwość odbioru wyników bezpośrednio w
systemie mMedica w tym samym dniu lub po otrzymaniu wyniku od podwykonawcy.
Dla zapewnienia poprawnej wymiany danych oprogramowanie pracujące w laboratorium
musi wykorzystywać protokoły oraz formaty wymiany danych opisane w dokumencie
zamieszczonym pod adresem:
https://mmedica.asseco.pl/assets/Dokumentacja/mM-Modul-eWyniki-opis-modeluintegracji.pdf
Ponadto Przyjmujący zamówienie umożliwi pacjentowi pobranie wyniku badania poprzez
dedykowany system informatyczny (np. strona www).
W przypadku awarii systemu służącego do wymiany danych medycznych pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą trwającej dłużej niż … godzin, Wykonawca udostępni wyniki w
formie alternatywnej (np. w formie szyfrowanego maila lub papierowo, telefonicznie).
 Badania na „Cito” mogą być zlecane o każdej porze i powinny być dostępne całą dobę z
wynikiem w jak najkrótszym czasie dla Udzielającego Zamówienia. W przypadku badań
zleconych na „CITO” Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wydania wyniku w
czasie do 1,5 godz. od momentu pobrania materiału do badania. Za wykonanie badań na
„Cito” Przyjmujący zamówienie nie będzie doliczał dodatkowych opłat. Przyjmujący
zamówienie będzie samodzielnie pobierał materiał do badań pod wskazanym w ofercie
adresem oraz 2 razy w tygodniu, tj. wtorek i czwartek, w siedzibie Udzielającego
zamówienie – w punkcie udostępnionym bezpłatnie. Punkt poboru krwi mieścić się
będzie w budynku SP ZOZ w Laskowej i wykorzystywany na własne potrzeby, a na czas
poboru krwi udostępniony zostanie Przyjmującemu zamówienie w dniach i godzinach
ustalonych przez strony w umowie. Materiał pobrany do badań przez pracowników
Udzielającego zamówienie będzie dostarczany do punktu pobrań krwi użyczonego
Przyjmującemu zamówienie w siedzibie SP ZOZ Laskowa w dniach i godzinach pracy
punktu. Procedury pobierania materiału do badań przygotuje Przyjmujący zamówienie.
 Transport krwi odbywać się będzie na koszt Przyjmującego zamówienie i nie może trwać
dłużej niż 2h od chwili pobrania.
 Przyjmujący zamówienie przygotuje procedurę transportu materiału do badań
laboratoryjnych i przedstawi ją do akceptacji zamawiającemu.
 Przyjmujący Zamówienie może zawrzeć z podwykonawcą umowę na wykonanie
świadczeń będących przedmiotem umowy, tylko za zgodą Udzielającego Zamówienia,
ale odpowiedzialność za właściwe wykonanie niniejszej umowy leży po stronie

Przyjmującego Zamówienie. Podwykonawca musi spełniać wszystkie kryteria zawarte
w warunkach składania ofert.

Przyjmujący zamówienie przedstawi tabele badań diagnostycznych, które będą
wykonywane poza jego siedzibą z podaniem: nazwy podwykonawcy, adresu i siedziby
podwykonawcy, nr rejestru podwykonawcy w KIDL, a także zobowiązanie podwykonawcy
do poddania się kontroli NFZ.

W przypadku braku możliwości wykonania niektórych badań lub zaprzestania ich
wykonania z przyczyn awarii sprzętu Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do
wykonania tych badań u innego wykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia bez
uszczerbku dla terminu wykonania oraz jego ceny.

Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do poddania się kontroli oraz nadzorowi
specjalistycznemu: konsultacyjnemu i merytorycznemu NFZ i Udzielającego zamówienie.

Przyjmujący Zamówienie zapewni ujednolicenie standardów i procedur pobierania
materiałów do badań oraz będzie szkolił osoby pobierające, w tym także pracowników
Udzielającego Zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia.
 Finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania diagnostycznych badań
laboratoryjnych rozliczane będzie na zasadzie wyceny wg cennika zamieszczonego w
ofercie oraz faktycznie wykonanych badań w okresach miesięcznych. Szczegółowy
wykaz badań zrealizowanych w miesiącu dostarczany będzie wraz z fakturą
niezwłocznie po zakończeniu miesiąca w którym zrealizowano zamówienie.
Szczegółowy wykaz zawierał będzie imię i nazwisko, nr PESEL i adres zamieszkania
pacjenta, rodzaj wykonanego badania wraz z ceną jego wykonania, a także imię i
nazwisko lekarza zlecającego badanie.

Świadczenia zdrowotne będące przedmiotem składania ofert muszą być wykonywane
wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach, kwalifikacjach oraz wymaganiach
zawodowych określonych w odrębnych przepisach. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność
za wykonywanie świadczeń przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego
imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę osoby. Przyjmujący zamówienie
zobowiązany jest do zatrudnienia personelu w ilości która zapewni właściwą jakość
świadczonych usług ze szczególnym uwzględnieniem kierownika laboratorium
zatrudnionego na pełny etat, posiadającego II stopień specjalizacji w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej lub II stopień specjalizacji zgodny z profilem laboratorium. Oferent powinien
zapewnić odpowiednią ilość osób o wymaganych kwalifikacjach koniecznych do należytego
i zgodnego z przepisami prawa wykonania zamówienia.

Przyjmujący zamówienie ponosi wszelkie koszty związane z zakupem materiałów
jednorazowego użytku wykorzystywanych do badań laboratoryjnych, odczynników, próbek,
pasków, materiałów zużywanych do aparatów etc.

Do obowiązków przyjmującego zamówienie należy również: prowadzenie
komputerowej bazy danych, posiadanie i obsługa oprogramowania umożliwiającego
rejestrację oraz przechowywanie i dostęp do bazy danych oraz wydruk odpowiednich
sprawozdań, zapewnienie wiarygodności wyników w oparciu o zewnętrzny i wewnętrzny
system kontroli wszystkich parametrów oznaczonych w Laboratorium, prowadzenie
dokumentacji medycznej związanej z wykonywanymi badaniami zleconymi przez
Udzielającego zamówienie.

Przyjmujący zamówienie odpowiada za dobór właściwych procesów i jakość
wykonywanych usług gwarantujący najwyższą jakość oferowanych świadczeń.

Przyjmujący zamówienie zobowiąże się do bezpiecznego i właściwego usuwania
resztek materiału biologicznego jego utylizacji w miejscach udzielania świadczeń oraz
sprzątania i dezynfekcji miejsca pracy.



Świadczenia zdrowotne objęte ofertowaniem będą wykonywane przy zachowaniu
należytej staranności wg zaleceń systemu jakości w laboratoriach diagnostycznych w
Polsce powołanego przez Ministra Zdrowia i wg zaleceń konsultantów krajowych ds.
analityki medycznej, mikrobiologii klinicznej zgodnie z wymogami i standardami
obowiązującymi w w/w dziedzinach. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek
prowadzić kontrolę wewnątrz laboratoryjną oraz uczestniczyć w zewnętrznych
programach oceny jakości ogólnopolskich i międzynarodowych celem uzyskania
certyfikatów:
a) Certyfikat udziału w Programie Powszechnym z Centralnego Ośrodka Badań Jakości w
Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie hematologii, immunochemii, koagulologii i RKZ.
b) Dla badań nie objętych Programem Powszechnym Centralnego Ośrodka Badań Jakości
w Diagnostyce Laboratoryjnej zalecany udział w innych programach krajowych lub
międzynarodowych. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek na żądanie Udzielającego
Zamówienia okazać wyniki powyższych kontroli oraz certyfikaty jakości wykonywanych
usług.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie
ciągłości udzielania świadczeń, a w szczególności do ich udzielania przez cały okres
obowiązywania umowy.
§3
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
zgodnie z właściwymi przepisami.

OBOWIĄZKI UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

§4
Udzielający zamówienie udostępni w swojej siedzibie nieodpłatnie pomieszczenie na punkt
poboru krwi w następujące dni WTOREK, CZWARTEK. w godzinach 7.30 – 9.00
ROZLICZENIA WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI

§5
1. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonania diagnostycznych badań
laboratoryjnych rozliczane będzie na zasadzie wyceny wg cennika stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej umowy oraz faktycznie wykonanych badań w okresach miesięcznych.
2. Szczegółowy wykaz badań zrealizowanych w miesiącu dostarczany będzie wraz z fakturą
niezwłocznie po zakończeniu miesiąca w którym zrealizowano zamówienie. Szczegółowy
wykaz zawierał będzie imię i nazwisko, nr PESEL i adres zamieszkania pacjenta, rodzaj
wykonanego badania wraz z ceną jego wykonania, a także imię i nazwisko lekarza
zlecającego badanie.
3. Termin płatności wynosił będzie 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z poprawnie
sporządzonym wykazem badań.
CZAS TRWANIA UMOWY

§6
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia 01.01.2022
do 31.12.2022

ROZWIĄZANIE UMOWY

§7
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
2. Umowa może być rozwiązana przez Udzielającego zamówienia bez zachowania okresu
wypowiedzenia, gdy Przyjmujący zamówienie rażąco narusza istotne postanowienia umowy
a w szczególności gdy:
a) wykonuje świadczenia zdrowotne nienależycie,
b) nie udokumentuje, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy zawarcia umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
3. Umowa może być rozwiązana przez Przyjmującego zamówienie bez zachowania okresu
wypowiedzenia gdy Udzielający zamówienia rażąco narusza istotne postanowienia umowy
a w szczególności gdy Udzielający zamówienia zalega z płatnością za dwa okresy
rozliczeniowe.
4. W wypadkach określonych w ust. 2 Udzielający zamówienia ma prawo do naliczenia kary
umownej w wysokości wartości jednego średniego miesięcznego wynagrodzenia za
świadczenia Przyjmującego zamówienie.
5. W przypadku gdy Udzielający zamówienie wskutek niewłaściwego wykonywania usług
przez Przyjmującego zamówienie zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej na
warunkach określonych z umową z NFZ, Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do
zwrotu całości należnej kary.

ZMIANA UMOWY

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy następują w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

§9
Wszystkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Udzielającego
zamówienia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10
Przyjmujący zamówienie wykonuje świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy w SP
ZOZ w Laskowej przy wykorzystaniu aparatury i sprzętu medycznego znajdującego się w
dyspozycji Udzielającego zamówienia oraz w swojej siedzibie przy wykorzystaniu własnego
sprzętu.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:

Załączniki:
1. Cennik badań diagnostyki laboratoryjnej
2. Tabele badań diagnostycznych, które będą wykonywane poza siedzibą przyjmującego
zamówieni (z podaniem: nazwy podwykonawcy, adresu i siedziby podwykonawcy, nr
rejestru podwykonawcy w KIDL, a także zobowiązanie podwykonawcy do poddania
się kontroli NFZ-zgodnie z § 2 pkt 12 umowy)
3. Procedura transportu materiału do badań laboratoryjnych(zgodnie z § 2 pkt 10 umowy).
4. Umowa powierzenia.
5. Klauzula informacyjna

