
UMOWA nr,,..../.......
o udzielanie śłviadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania

badań analitycznych

zawartaw dniu ,. pomiędzy:

Mościckim Centrum Medycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoŚcią z siedzibą w Tarnowie przY

ul. Kwiatkowskiego 15; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:

0000451215, posiadająca kapitał zakładorły L2 !90 000.00 złotych, NIP: 993065t966; REGON: B5L66+a20,

reprezentowanym przezAnnę Ziółkowską - Prezesa Zarządu;
zw anąw dalszej części umowy,,Udzielaj ącym zamówienia"

a

NIP: .,.,.,........

REGON:
zwanym w dalszej części Umowy,,Przyimującym zamówienie"

Przedmiot umowy

§1.

przylmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych wYkonYwanie

badań analitycznych, których szczegółowy vłykaz oraz cennik zawarte zasfaĘ w załączniku nr 1, do

niniejszej umolvy, zgodnie ze złożonąoferĘ oraz postanowieniami Warunków SzczególnYch konkursu
ofert
Udzielająry zamówienia oświadcza,żezlecane usługi będą wykonywane w celu zapewnienia pacjentom

Udzielającego zamówienia opieki medycznej w zakresie profilaktyki, zachowanią ratowanią
przywracania i poprawy zdrowia,
irzlimująry zamówienie oświadczą że dysponuje odpowiednim fachowym personelem medYcznYm

oraz niezbędną aparafurą i sprzętem właściwymi do wykonywaniaprzedmiofu umowY.

Organizacia udzielenia świadczeń zdrowotnych

§2.

przyjmująry zamówienie zobowiązauy będzie do pobierania materiału analitycznego W siedzibie
Ud;ielają;ego Zamówienią w specjalnie wznaca,onych do tego pomieszczeniach na drugim piętrze, Na
pomieszczenia te składa się: punkt poboru, pracowania analiz oraz pokój socjalny. Pomieszczenia te

posiadają dostęp do prądu oraz są,wyposażone w urządzenia sanitarne - umywalki, zlewy,
Pomieszczenia te Wykonawca zajmował będzie na zasadzie v,lyłącznaści i z tegO §rtUłU, dla celóW

fiskalnych uniszczał będzie narzecz Udzielaiącego zamówienie czynsz w wysokoŚci 1Ą00 złnefto zamz
powieizchni miesięcznie płatny z góry do 10 każdego miesiąca na podstawie faktur wYstawianYch

i doręczanych w terminie do 3 dnia każdego miesiąca przez Udzielającego zamówienie.
Nadto za sprzątanie pomieszcze|Przy-lmujący zamówienie płacić będzie Wynajmującemu miesięcznie

L7a,00 brutto płatne do 10 każdego miesiąca za ten miesiąc na konto Udzielającego zamówienie.

L
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4, PrzYjmująry zamówienie zobowiąuje się do poddania kontroli w zakresie wykonywania postanowień
niniejszej umowY w sytuacjach tego wymagająrych, w sposób i na zasadach każdorazowo, odrębnie
uzgodniony ch przez strony.

5, Udzielająry zamówienia aastrzegasobie możliwość przeprowadzenia audytu w siedzibie Wykonawcy
w zakresie realizacji umowy po uprzednim ustaleniu ierminu,

6, PrzYjmująry Zamówienie zobowiązany jest zapewnić pobór materiału w dni robocze od 7.15 do ].4,00oraz wYkonYwanie badań analitycznych fwymieniónych w załączniku) według podanych ilości
szacunkovrylch na okres zgodny zumową.

7, ZaPewnienie dostęPnoŚci rłyników badań przez 5 dni w tygodniu, z zakresu medyryny pracy
_ od godzinY lZ-stej tego §amego dnia orazzlecónych pozostałym pacjentom od t,4.30 t"go ,i*"go a.riu.B, PrzYjmująry zamówienie powinien zapewnić pizesfłanie rĘnitOw badań przez funkcjonalność oSoZdo istniejącego sYstemu informatycznego zamawiającego - wyniki widocznó w systemie

informatYcznYm funkcjonującym w gabinetach lekarskicir Udzietalącego zamówienia, fwyniki, normy,
interpretacja wyniku badanią możliw_o_ść pidglądu vrrylników popizełnichJ, Warunkiem koniecznymjest abY Program bYł sPÓjny z KS-SOMED idosto;o*"ry do usfug 

-obecnie 
aŹiałaiących u Udzielającego

zamówienia.
9, PrzYjmująry zamówienie powinien zapewnić maksymalny czas oczekirłrania na wyniki badańspecjalistycznych do 7 dni roboczych.
10, WYniki badań w formie PaPierowej Przyjmująry zamówienie przekazuje Udzielającemu zamówienią

który będzie je wydawał pacjentom.
11, WYkonawca winien PosiadaĆ certyfikat systemu zarządzania jakością wedfug normy 9001:2008 oraz1400:200B,
Lz,PrzY-lmująq zamówienie Powinien zapewnić transport w warunkach nie wpływająrych ujemnie na

wykonywanie badania.
1 3, WYniki badań P rzl muj ąry zamówieni e przekazuje Udz ielaj ącemu zamówienie.
14, WYmaganY sPrzęt laboratoryjny: analiŹator hematologiczn} z rczdzińem leukorytów na 5 populacji- 5 DIFF, analizator biochemiczny, analizator łJagut-otogiczny, analizator moczu, aparat do
_ ]utomatYczne8o Pomiaru OB., automatyczny analizator testów rlISe, analizator immunochemiczny.

15, PrzYjmująry zarnówienie dysponuje wiaboiatorium systemem kodówpaskow}ch iilŃ6k;;il |iou"r.oraz próżniolvym,
1,6, DoPuszcza się moŻliwoŚĆ wykonywania części badań analitycznych prl,ez podwykonawców

PrzYjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie ponosi całkowiĘ odpowiedŹialność za
wykonywanie usług medycznych w zakreiie analityki medyczne|.

§3.

Przfimująry zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego udzielania świadczeĄ łvykorzysfując wiedzę
i umiejętności medyczne orazpostęp w tym zakresie.
PrzYjmująry zamówienie oŚwiadczliżznane mu są wymogi Narodowego Fundusz Zdrowia dotyczące
udzielania Świadczeń będących przedmiotem umowy oraz iobowiązuleiię do ich przestrzegania.
W PrzYPadku Powierzenia wykonania części świałczeń podwykbnawcom, podwykonawcy ci muszą
le,giĘmowaĆ się wszelkimi uprawnieniami i kwalifikaąmi Óo wytonywinia przedmiń umowy.
Wtakim PrzYPadku PrzYjmująry zamówienie odpowiadazadzińaniai zaniechaniipodwykonawry, jakza działanią i zaniechania własne. W stosunku do Udzielającego zamówieni a oraz do osób
korzYstająrych z usług medycznych będąrych przedmiotem umowy odpowiedzialność przyjmującego
zamówienie oraz podwykonawców jest solidarna.

L

Polisa ubezpieczeniorrya

§4.

1, PrzYjmująry zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności rywilnejw zakresie wYkonYwania Świadczeń objętych niniejszą umową w kwocie zgodnej z obowiąziiącymi
PrzePisami W tYm zakresie oraz do przedstawienia Udzielającemu zimóńenie kopii 

'polisy
ubezpieczeniowej,



L.

3.

obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzająrym dzień, od którego PrzYjmująry

zamówienie zobowiązany j-esą na podsńwie umolvy o udzielenie zamówienia do wykonania zadań,

W przypadku zakończeniaważnoŚci polisy w czasie trwania niniejszej umo$,y Przyjmująry zamówienie

zońowĘuje się do przedłoźenia bez wezwania aktualną kopię polisy ubezPieczeniowej.

Niedostarczenie ważnej polisy ubezpieczeniowej w terminie 7 dni spowoduje rozwiązanie niniejszej

umowy ptzezUdzielającego zamówienie bez zachowania okresu wypowiedzenia.

prowadzenie dokumentacii medycznei i sprawozdawczoŚci staĘstYcznei

§5.

przyimujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medYcznei zgodnie

ffi§trfits-?rTHi"T§'fruo*,ur"ny jest do sporządzania rozli czefl i sprawozdań finansowych

stanowiąrych podstawę vrrystawienia faktury o których mowa w §7.
przyjmująry zimówienie na wniosek Udzielającego zamówienia zobowiązany będzie do przekazYwania

udŹielaiiiemu zamówienia informacji o zakresie i sposobie realizacji niniejszei umow} §. wYkazu

zr ealizowanych świadczeń zgodnych z zamówieniem.
Przyjmująryzamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczoŚci statysĘcznej na zasadach

obowiązuiąrych w podmiotach leczniczych oraz rłryĘcznych Narodowego Funduszu Zdrawia,
przyjmująry-zamówienie jest zobowiąŹany do zaperłnienia ochrony danych oscbowych PozYskanYch
lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umoT^ry, zgodnie z przePisami ustawl
z dnia 29 iierpnia t997 r. o ochronie danych osobowych [Dz. U. z2a02 r., nr 101, poz.926 zPÓŻn,Zm.)

oraz RozporŹądzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracii z dnia 29 kwietnia 2004 r,

w sprawió dókumentacji, przellvarzania danych osobowych araz warunków technicznYch

iorganizaryjnych, jakim'powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŻące do

przetwarzania danych osobowych [Dz, U, nr 100, paz,7024),

Kontrola realizacii umowy

§6,

1, Udzielający zamówienia jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli wykonYwania Przez
Przyjmującego zamówienie postanowień niniejszej umowy,

ż. KońĆroń ;"ri p.rup.owadzina w terminie 7 dni od daĘ otrzymania od Udzielającego zamówienia

informacii o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
3, Z przeprowadzonej łóntroti sporządza się protokół w dwóch egzemplarzacĘ po jednYm dla kaŻdej ze

stron.
4. Zleceniobiorca akcepfuje prawo Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia kołrtroli na

zasadach określonyih w ustawie z dnia 2ł sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych [Dz.U. z2O0B r, Nr 164, paz. t027 zpóŹn. zm.) w zakresie

wynikająrym z umołvy zawartei z Funduszem oraz zobowiązuje się poddaĆ takiej kontroli,

Należność i warunki płatności zarealil,acię umowy

§7.

Rozliczenie za wykonane usługi następować będzie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego PoPrzez
wystawienie faktury VAT do 5 dnia następnego miesiąca wrazzzestawieniem iloŚci vrylkonanYch usług

oraz ich cen jednostkowych wgzńącznika nr 2w toz|iczanym okresie.
podane w zńączniku nr 1 do niniejszej umowy ceny nie ulegną zmianie przez całY okres

obowiązywania umowy.
Zmiani i"n * kolejnych dwóch laĘch obowiązywania umowy może nasĘpiĆ nie częŚciei niŻ raz w roku

w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpryjnych ogłaszanYch Przez GUS,

J

t,

2.

3.
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5.

UdzielającY zamówienia zobowiązuje się uregulować należność za wykonane usługi w ciągu 30 dni od
daty wystawienia faktury na konto Przyjmującego zamówienie

W PrzYPadku nieuregulowania należności w Wznaczonym terminie naliczane będą ustawowe odsetki
od należności.

Kary umowne

§a,

W PrzYPadku nienaleŻytego wykonywania podmiotu umowy, Udzielająry zamówienie zastrzega sobie
prawo naliczenia kar umownych z Ęrtułu:a, braku wYników badań analitycznych z Medyryny Prary do godziny 12:aa - 1000,00 zł,
_ b. braku wyników badań analitycznych w danym dniu - 1000,00 zł.
W PrzYPadku gdYĘ wYsokość szkody poniesionej przez Przyjmującego zamówienie przevlyższy
wYsokoŚĆ naliczanYch kar umownych, strony dopusiczają możliwość dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

Czas trwania i rozwiązanie umolvy

§9.

Niniejsza umowa zostaje zawarta od 01,01.20 76 do 3L12,201B na czas określony 36 miesięcy liczonych
od dnia zawarcianiniejszej umowy,
Umowa ulega rozwiązaniu:

a. z upływem czasą na który została zawarta,
b. z dniem zakończenia udzielania świadczeń będących przedmiotem umolvy,c. wskutek oŚwiadczenia jednej ze stroą w przypadku zaistnienii ważnych przyczą,

zzachowaniem l-miesiecznego okresu wypowiedŻenii złożonego na koniec miesiąca 
-

d, wskutek oŚwiadczenia jednej ze stroą bóz zachowania okresu wypowiedzenią w przypadku
gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy

Udzielająry zamówienia może rozwiązaćumowę ze skutkiem naĘchmiastowym w przypadku gdy:
a. PrzYjmująry zamówienie przenosi swoje obowiązki wynikające z umowy na osoby trzecie bez

zgody Udzielaj ącego zamówienią
b. PrzYjmująry zamówienie nie wyraża zgody na kontrolę wykonania świadczeń określonych

w umowie lub utrudnia jej przeprowadzenie,

L.

2,

L,

2,

3.

c. PrzYjmującY zamówienie nie wywiązuje się z terminowości i właściwej jakości
ogranicza dostępność świadczeń oraz ogranicza ich zakres,

d. przfimujący zamówienie naruszył obowiązujące przepisy prawą powodując,
wykonywanie świadczeń jest niemożliwe,

e. utratY PrawnYch lub faktycznych możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez
Udzielającego zamówienia określonych ninie;'sza umową lub zaistnienia długotrwałej
przeszkody w udzielaniu tych świadczeń

f, nie zawarcia umouryr ubezpieczenia od odpowiedzialności rywilnej lub zawarcia jej na kwotę
niŻszą niŻ okreŚlona w obowiązujących w tym zakresie przepisach lub nieprzedstawienió
w terminie 7 dni od daĘ zawarcia niniejszej umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej oC,

świadczeń,

że dalsze

postanowienia końcowe

§ 10,

W sPrawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie rnaja przepisy Kodeksu cywilnego.



§lr,

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd PowszechnY,

§ 12.

Zmiana umowy może nasĘpić w drodze aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŻnoŚci,

§13.

Umowa została podpisana w dwóch jednobrzmiąrych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŻdej ze
stron.

UDztEtAtĄcY ZAMÓWIENIA PMY|MU!ĄCY ZAMÓWI§NIE


