Załącznik Nr 3
do Szczegółowych warunków konkursu ofert
ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY
Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń
w zakresie:
 sekwencjonowania techniką następnej generacji (NGS) pełnej sekwencji
kodującej (wszystkich eksonów) genów BRCA1 i BRCA2 – badanie na DNA
wyizolowanym z komórek raka jajnika utrwalonych w bloczku parafinowym.
Wymagania wobec Oferenta:


Posiadanie w miejscu udzielania świadczenia odpowiedniego sprzętu. Oferent
zobowiązuje się do podania nr seryjnych urządzeń: termocykler, sekwenator NGS,
komora laminarna.



Udokumentowanie doświadczenie w zakresie diagnostyki molekularnej z materiału
biologicznego utrwalonego w postaci bloczków parafinowych.



Udział w międzynarodowej kontroli jakości dla badań molekularnych genów BRCA1 i
BRCA2 przeprowadzanych na DNA wyizolowanym z tkanki guza w raku jajnika.
Posiadanie certyfikatów zewnętrznej kontroli jakości w zakresie badania mutacji
somatycznych (EMQN, ESP lub UK NEQAS).
Wpis laboratorium na listę referencyjną Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
(KIDL).





Dodatkowo punktowane posiadanie certyfikatu Polskiego Towarzystwa Genetyki
Człowieka „Laboratorium Rekomendowane przez PTGC”.
Obowiązki stron

§2
1. Miejscem udzielania świadczeń, o których mowa w § 1 jest siedziba lub miejsce
udzielania świadczeń wskazane przez Przyjmującego zamówienie
§3
1. Udzielanie świadczeń objętych konkursem ofert odbywać się będzie na podstawie
załączonego materiału wraz ze skierowaniem zawierającym: określenie rodzaju
badania, imię i nazwisko, nr pesel i wiek badanej. Skierowanie zostanie wystawione
przez Udzielającego Zamówienie w dwóch egzemplarzach i ostemplowane jego
pieczęcią oraz pieczęcią lekarza kierującego.

2. Wyniki badań będą sporządzane w formie pisemnej i dostarczane przez
Przyjmującego zamówienie w terminie: 4 tygodni liczone od dnia złożenia
skierowania
3. W przypadku, gdy przeprowadzone badanie zakończy się wynikiem wymagającym
szybkiej interwencji Udzielającego Zamówienie i stanowiącym informację o stanie
zagrożenia życia i zdrowia pacjenta Udzielającego Zamówienie , Przyjmujący
Zlecenie niezwłocznie poinformuje o tym telefonicznie Udzielającego Zamówienie
oraz niezwłocznie prześle Udzielającemu Zamówienie wynik badania na nr fax:
…………… oraz adres mailowy…………….
4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do samodzielnego wykonywania
świadczeń, tj. wykonywania badań metodą NGS .
5. W przypadku wykonywania badań laboratoryjnych przez Podwykonawcę,
Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
6. W przypadku niemożliwości wykonania badań przez Przyjmującego Zamówienie,
zobowiązuje się on do zapewnienia wykonania badań przez inny podmiot spełniający
warunki przewidziane w postępowaniu konkursowym poprzedzającym zawarcie
niniejszej Umowy, przy zachowaniu cen, zgodnie z niniejszą umową.
7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do powtórzenia badań wykonanych
niewłaściwie na swój koszt, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po
stronie Przyjmującego Zamówienie.
8. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do raportowania i interpretacji wyniku z
jasną oceną patogenności wytypowanych wariantów, tak aby umożliwiło to podjęcie
Udzielającemu Zamówienie właściwej decyzji terapeutycznej.
9.
10.
11. Udzielający
Zamówienie
zastrzega
prawo
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
12. Obowiązki, o których mowa w § 2 oraz 3 Przyjmujący Zamówienie realizuje z
należytą starannością przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem
postępuw danej dziedzinie medycyny, z zachowaniem obowiązków określonych w
obowią-zujących przepisach prawa oraz zawartych w niniejszej umowie, a także
przyjętymi zasadami etyki zawodowej.
13. Ponadto Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się:
a) ponieść odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu Zamówienia i
osobom trzecim nierzetelnym, niedbałym lub niestarannym prowadzeniem
dokumentacji,
b) do przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z
ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta;
c) do przekazywania Udzielającemu Zamówienia informacji o realizacji i wykonaniu
umowy w sposób i na zasadach ustalonych przez Udzielającego Zamówienie. .
9 . W przypadku sytuacji, w której Przyjmujący Zamówienie korzysta ze współpracy z
podmiotami trzecimi w wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszej

umowy ponosi on pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie badań
będących przedmiotem umowy.
§4
Osobą uprawnioną do kontaktów z ramienia Udzielającego Zamówienia jest lek. Anna
Doraczyńska-Kowalik, doraczynska.anna@dco.com.pl,
Kontrola realizacji umowy
§5
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli Udzielającego
Zamówienie lub Ministerstwa Zdrowia na zasadach określonych w ustawie o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie
wykonywania postanowień umowy oraz udostępniania wszelkich danych i informacji
zgodnie z wymogami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia. .
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego
Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie spełnienia wymagań,
o których mowa w szczegółowych materiałach informacyjnych z zakresu przedmiotu
postępowania.
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się umożliwić Udzielającemu Zamówienia
kontrolę w zakresie niezbędnym do ustalenia prawidłowości wykonywania umowy, a
w szczególności:
a) jakości i zasadności udzielania świadczeń określonych w § 1;
b) liczby i zakresu udzielonych świadczeń;
c) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej;
d) używania sprzętu, aparatury medycznej i innych środków niezbędnych do
udzielania świadczeń.
4. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na wprowadzenie umowy do Portalu
dedykowanego dla Udzielającego Zamówienia jako Świadczeniodawcy celem
wykazania przez Udzielającego Zamówienia w umowach z NFZ (portal dedykowany
dla DOW NFZ).
5. Udzielający Zamówienia uprawniony jest do udzielania zaleceń w zakresie
przeprowadzonych działań kontrolnych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do terminowej realizacji zaleceń
pokontrolnych.
7. W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych Udzielający Zamówienie może
rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Należność za realizację zamówienia
§6

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Udzielający zamówienia zobowiązuje
się zapłacić Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w wysokości: których rodzaj
i cenę określa załącznik do niniejszej umowy
2. Podstawą wypłaty należności, o której mowa w ust.1, jest poprawnie wystawiona
faktura/rachunek wystawiona przez Przyjmującego zamówienie na koniec danego
miesiącaz załączonym do niej/niego wykazem wykonania badań potwierdzonym pod
względem ilościowym oraz pozytywnie zaopiniowanym pod względem
merytorycznym przez osobę wskazaną w §4
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powinien być sporządzony w
formie papierowej jako załącznik do faktury, jak również w formacie edytowalnym
excel. Wykaz powinien zawierać następujące informacje: id badania (ew. dane
pacjenta), data wykonania, rodzaj badania. Wykaz w formie excela będzie przesyłany
n a adres………………………………………………….... najpóźniej do 5 dnia
kolejnego miesiąca – za badania prowadzone w miesiącu poprzednim.
4. Należność płatna będzie na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie
w ciągu 30 dni od daty doręczenia Udzielającemu zamówienia faktury lub rachunku
wraz z wykazem wykonanych badań, które zostaną potwierdzone przez Udzielającego
Zamówienie.
5. Przyjmujący Zamówienie nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Udzielającego Zamówienie poprzez
udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu jak również udzielić pełnomocnictwo do
występowania w imieniu wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.
Odpowiedzialność Przyjmującego zamówienie

§7
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec Udzielającego Zamówienia
za nienależyte i nieterminowe wykonywanie obowiązków związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych.
2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność wobec Udzielającego Zamówienia
za szkody powstałe w związku z realizacją umowy.
§8
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – na sumę
ubezpieczenia
…………………………………………………………………………………………..
Polisa/y ubezpieczeniowa/e stanowi/ą załącznik do niniejszej umowy.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia,
o którym mowa w ust.1, przez cały okres obowiązywania umowy.

3. W przypadku niedotrzymania przez Przyjmującego zamówienie obowiązku
określonego w powyższych ustępach, Udzielający zamówienia może rozwiązać
umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Ochrona tajemnicy oraz rozpowszechnianie informacji

§9
1. W czasie trwania niniejszej umowy, a także w okresie 3 lat od jej rozwiązania lub
ustania Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy
wszelkich
informacji
technicznych,
technologicznych,
handlowych
lub
organizacyjnych, co do których Udzielający Zamówienia podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych od
Udzielającego Zamówienie w czasie wykonywania umowy informacji podlegających
ochronie, a w szczególności danych osobowych, jednostek chorobowych pacjentów
oraz wyników badań.
§ 10
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się nie rozpowszechniać informacji dotyczących
Udzielającego zamówienia w sposób naruszający dobre jego imię lub renomę Udzielającego
Zamówienia.
Okres trwania umowy

§ 11
1. Umowa zostanie zawarta od dnia jej podpisania do 31.12.2020 r.
2. Strony dopuszczają w okresie obowiązywania umowy możliwość renegocjacji
warunków umowy w tym zasad i wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem
możliwości finansowych Udzielającego Zamówienia wynikających z zawartych
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi Udzielających
Zamówienia.
Kary umowne
§ 12
1. Jeżeli Przyjmujący Zamówienie nie przystąpi lub przerwie wykonywanie
przedmiotu umowy
z przyczyn nieleżących po stronie Udzielającego
Zamówienie, zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowną w wysokości 20%
ogólnej wartości umowy brutto określonej w załączniku nr . niniejszej umowy.

2.

3.

4.
5.

6.

Za opóźnienie w wydaniu wyników badań Przyjmujący Zamówienie zapłaci karę
umowną Udzielającemu Zamówienie w wysokości 200 zł za każdy dzień
opóźnienia.
Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej
przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości
szkody.
Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z
przysługującego mu wynagrodzenia.
Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowna w
wysokości 10 000 zł w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez
Przyjmującego Zamówienie z przyczyn niezależnych od Udzielającego
Zamówienie.
Zapłata kary umownej nie pozbawia Udzielającego Zamówienia prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Rozwiązanie umowy

§ 13
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim 30-dniowym
wypowiedzeniem.
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
3. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania niniejszej
umowy w każdym przypadku stwierdzenia jej nienależytego wykonywania przez
Przyjmującego Zamówienie.
Spory między stronami

§ 14
Ewentualne spory między stronami podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Udzielającego zamówienia.

Sprawy nie uregulowane w umowie

§ 15
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ogólnie obowiązujące
przepisy w tym:
1) kodeksu cywilnego,
2) ustawy o działalności leczniczej
3) ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
2. Wszelkie zmiany w treści umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

