
Załącznik Nr 6 Do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

   ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA   
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ

LABORATORYJNYCH

   Zadanie nr 1  

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej  umowy jest  udzielenie  przez  Przyjmującego Zamówienie  świadczeń zdrowotnych pacjentom

Udzielającego Zamówienie polegających na wykonywaniu badań laboratoryjnych w zakresie mikrobiologii na zasadach

określonych w niniejszej umowie.

2. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy określa Załącznik nr 1 do umowy.

3. Integralną część umowy stanowi oferta wraz z załącznikami złożona przez Przyjmującego Zamówienie w wyniku ogło-

szenia konkursu.

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania materiału do badań laboratoryjnych, wyko-

nania badań, a następnie według dyspozycji Udzielającego Zamówienia do jego zwrotu lub utylizacji zgodnie z  obowią-

zującymi przepisami. 

5. Do chwili  przekazania  Przyjmującemu Zamówienie  materiału  do  badania,  odpowiedzialność  za  ten  materiał  ponosi

Udzielający Zamówienia.

6. Wyniki badań Przyjmujący Zamówienie będzie przekazywał Udzielającemu Zamówienia w formie pisemnej oraz w formie

elektronicznej (przez portal funkcjonujący u Przyjmującego Zamówienie lub poprzez zakodowaną informację mailową).

Przekazanie wyników nastąpi każdorazowo w sposób zapewniający ochronę danych pacjentów przed dostępem osób

nieupoważnionych. Sposób i zabezpieczenie przekazywania próbek oraz wyników zostaną szczegółowo uregulowane w

odrębnym porozumieniu o powierzeniu danych osobowych stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

§ 2

 Oświadczenia

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że:

1) jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnej realizacji przedmiotu umowy,

2) prowadzone  przez  niego  laboratorium  posiada  wpis  do  ewidencji  laboratoriów  w  Krajowej  Izbie  Diagnostów

Laboratoryjnych pod numerem identyfikacyjnym: …………..,

3) zatrudnia  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  posiada  odpowiednie  warunki  lokalowe,  aparaturę

i urządzenia umożliwiające prawidłowe – zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą i sztuką medyczną -

wykonywanie badań będących przedmiotem umowy,

4) świadczenia  wykonywane  będą  przez  diagnostę  laboratoryjnego  lub  technika  analityki  medycznej  pod  nadzorem

diagnosty laboratoryjnego, a każdy wydany wynik będzie autoryzowany przez diagnostę laboratoryjnego,

5) dysponuje systemem monitorowania posiewu krwi,
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6) badania będzie wykonywał w Pracowni ………………… z siedzibą na terenie miasta Wrocławia pod adresem: 

…………………………, której odległość od siedziby Udzielającego Zamówienie wynosi  …….. km.

7) nie zleci wykonywania badań podwykonawcy bez zgody Udzielającego Zamówienie, wyrażonej w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności,

8) Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudnia -

jące mu wykonywanie obowiązków i zadań lub narażające Udzielającego Zamówienie na negatywne konsekwencje, a

zwłaszcza wynikające z art. 132 ust. 3 w związku z art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki

zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych, a w przypadku zaistnienia takich przeszkód Przyjmujący Zamówie-

nie zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Udzielającego Zamówienie,

9) Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, przy pomocy których udziela świad-

czeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy,

10)  Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania zleconych badań laboratoryjnych ze szczególną staranno-

ścią, wykorzystaniem aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej, obowiązujących standardów i procedur medycznych,

z uwzględnieniem poszanowania praw pacjenta, a także uzasadnionych interesów Udzielającego Zamówienie,

11) Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że prowadzi i będzie prowadził swoją działalność zgodnie z najwyższymi standar-

dami biznesowymi i nie dokona żadnych czynności, które wpłyną lub mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek lub re -

nomę Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu,

12) Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie podejmie oraz poczyni starania w celu zapewnienia, aby osoby będące

członkami jego zarządu, wspólnikami, dyrektorami, członkami kadry kierowniczej, pracownikami, przedstawicielami lub

innymi osobami działającymi na jego rzecz, w związku z niniejszą Umową nie podjęły żadnej działalności, która nara -

żałby Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na ryzyko kar na podstawie przepisów i regulacji obowiązują-

cych w jakichkolwiek odpowiednich jurysdykcjach zabraniających działań korupcyjnych, tj. obiecywania, proponowania,

wręczania, żądania, przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej, osobistej lub innej lub obietnicy

takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w toku działalności gospodarczej,

13) Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie będzie podejmować żadnej innej działalności, która narażałby Dolnośląskie

Centrum Onkologii we Wrocławiu na ryzyko kar wynikających z przepisów prawa i właściwych regulacji.

§ 3

Obowiązki Przyjmującego Zamówienie

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:

1) wykonywania badań na podstawie skierowań wystawianych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

2) wykonywania  badań  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  medycznej  i  dobrej  praktyki  laboratoryjnej  przy  jednoczesnym

zachowaniu należytej staranności,

3) dostarczenia  instrukcji  w  zakresie  przygotowania  pacjenta  do  pobrania  materiału,  rodzaju  materiału  i  sposobie

pobierania  materiału  do  badania,  sposobie  przechowywania  materiału  do  czasu  odbioru  przez  przedstawiciela

Przyjmującego Zamówienie,

4) informowania  o  stosowanych  metodach  badawczych,  wartościach  przyjętych  za  prawidłowe  oraz  czynnikach

zakłócających pomiar,
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5) uczestnictwa  w  Ogólnopolskim  Sprawdzianie  Wiarygodności  Badań  w  Mikrobiologii  „POLMICRO”  przez  cały  okres

trwania umowy oraz przedstawiania na żądanie Udzielającego Zamówienia po każdym cyklu kontroli  zaświadczenia

o uczestnictwie, wydawanego przez organizatora kontroli, 

6) udzielania informacji  o  znaczeniu klinicznym uzyskiwanych wyników lekarzom Udzielającego Zamówienia  w formie

konsultacji telefonicznej,

7) niezwłocznego telefonicznego powiadamiania Udzielającego Zamówienie o wynikach badań znaczenie odbiegających od

normy, w stanach zagrażających bezpośrednio życiu pacjenta – uznawane przez obie strony jako wartość alarmową,

8) uczestniczenia w wyjaśnianiu przyczyn niezgodności wyniku ze stanem klinicznym pacjenta, w tym udostępnienia do

wglądu Udzielającemu Zamówienie wyników kontroli wewnątrzlaboratoryjnej,

9) powtórzenia badań wykonanych niewłaściwie, na swój koszt, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po

stronie Przyjmującego Zamówienie,

10) wykonywania preparatów bezpośrednich z materiału biologicznego w dniu pobrania i udzielania informacji telefonicznej

Udzielającemu Zamówienia o wstępnym wyniku badania mikrobiologicznego,

11) wykonywania antybiogramów zgodnie z aktualnymi zaleceniami Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekooporności,

w tym oznaczenia wartości MIC dla wybranych patogenów,

12) wykonywania badań kontrolnych środowiska (powietrze, powierzchnie, ręce),

13) identyfikacji szczepów patogennych do poziomu gatunków wraz z oznaczeniem markerów oporności,

14) przekazywania opisanych kopii skierowań na badania lub przekazywania zestawień miesięcznych badań wykonywanych

dla DCO do dnia 10 kolejnego miesiąca, w formie uzgodnionej z Udzielającym Zamówienie, zawierających  informacje:

a) jednostki kierującej,

b) nazwisko i imię pacjenta,

c) PESEL pacjenta (lub inny numer pozwalający na potwierdzenie tożsamości),

d) data zlecenia badania,

e) rodzaj badania,

15) współpracy z Zespołem ds. Kontroli  Zakażeń Szpitalnych DCO we Wrocławiu i Działem Epidemiologii  Udzielającego

Zamówienie,

16) wykonywania zestawień lekowrażliwości szczepów wg harmonogramu uzgodnionego z Zespołem ds. Kontroli Zakażeń 

Szpitalnych DCO we Wrocławiu,

17) niezwłocznego informowania o wystąpieniu kolonizacji lub zakażeniu patogennym alarmowym i udostępnienia wyniku

Udzielającemu Zamówienie,

18) dostarczania odpowiednich pojemników z pożywkami na posiew krwi i płynów ustrojowych zgodnie z  tabelą wykazu

badań mikrobiologicznych zawartą w Załączniku Nr 1, które umożliwią przechowanie materiału do badań od chwili

pobrania do momentu przekazania ich do laboratorium wykonującego badanie,

19) odbioru  materiału  do  badań oraz  dostarczania  wyników badań  Udzielającemu Zamówienia  wg Załącznik  Nr  1  do

umowy.  Materiał  do  badań  będzie  transportowany  w  warunkach  zapewniających  jego  przydatność  do  badań

laboratoryjnych i gwarantujących bezpieczeństwo osób zajmujących się transportem próbek, zgodnie z obowiązującymi

przepisami, 

20) przygotowania  codziennych  raportów  (z  ostatniej  doby  lub  od  ostatniego  dnia  roboczego),  w  wersji  pdf  i  xls,

przesyłanych na adres e-mail: …………………………………………………… z zachowaniem bezpiecznego przesyłania danych

(tj. zakodowanych wiadomości) , które powinny zawierać informacje:

a) jednostka kierująca,

b) nazwisko i imię pacjenta, 
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c) rodzaj materiału,

d) data pobrania materiału,

e) data wydania wyniku, 

f) rodzaj drobnoustroju i jego wrażliwość na antybiotyki. 

21) przeprowadzenia szkolenia pracowników Udzielającego Zamówienie w zakresie zasad pobierania materiału do badań,

22) przeprowadzenia szkolenia lekarzy Udzielającego Zamówienie w zakresie ogólnych zasad interpretacji wyników badań

mikrobiologicznych oraz antybiotykoterapii.

§ 4

Obowiązki Udzielającego Zamówienie

Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do:

1) wydawania skierowań na badania, zawierających: datę, znak jednostki podległej Udzielającego Zamówienia, znak osoby

wystawiającej  zlecenie oraz wszystkie niezbędne dane dotyczące pacjenta (dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL,

adres  zamieszkania),  rodzaj  pobranego  materiału,  datę  i  godzinę  pobrania,  rodzaj  badań  oraz  dane  dotyczące

antybiotykoterapii,

2) pobierania materiału biologicznego zgodnie z instrukcją Przyjmującego Zamówienie.

§ 5

Osoby upoważnione do kontaktów

1. W celu prawidłowej realizacji umowy  strony wyznaczają osoby upoważnione do kontaktów:

ze strony Udzielającego Zamówienie:

a. Eugenia Pruszyńska (tel.71/3689536)

b. Joanna Urbaniak (tel.71/3689530)

ze strony Przyjmującego Zamówienie:

a. …………………..

b. ………………….

2.  Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  w  celu  prawidłowego  wykonania  umowy  zobowiązuje  się  

do  współdziałania  z  Udzielającym  Zamówienia  oraz  osobami  wskazanymi  w  ust.  1  zatrudnionym  przez  niego

personelem medycznym, mając na uwadze statutowe cele Udzielającego Zamówienie oraz prawa pacjenta, w tym

zwłaszcza prawa i obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych pacjentów.

§ 6

Kontrola realizacji umowy

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach okre-

ślonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wykonywania

postanowień umowy oraz udostępniania wszelkich informacji zgodnie z wymogami określonymi przez NFZ.
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2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się umożliwić Udzielającemu Zamówienia kontrolę w zakresie niezbędnym do

ustalenia prawidłowości wykonywania umowy, a w szczególności:

a) udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1,

b) liczby i zakresu udzielonych świadczeń,

c) prowadzenia dokumentacji medycznej.

3. Udzielający Zamówienie uprawniony jest do wydawania zaleceń w zakresie przeprowadzonych działań kontrolnych, 

o których mowa w ust. 1 i ust. 2.

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 7

Warunki płatności

1. Cenę umowy stanowią ceny jednostkowe netto wymienione w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy powiększone o po-

datek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.

2. Cena jednostkowa netto badania obejmuje koszt:

1) wykonania badania,

2) pojemnika z pożywką na posiew krwi lub płynów ustrojowych,

3) probówek, pojemników na materiał lub podłoży transportowych innych niż stosowane standardowo,

4) druku wyniku,

5) transportu materiału do badań,

6) dostarczenia wyników badań do DCO.

3. Wynagrodzenie płatne będzie po upływie każdego kolejnego miesiąca wykonywania badań.

4. Podstawę zapłaty przez Udzielającego Zamówienia wynagrodzenia na rzecz Przyjmującego Zamówienie stanowić będzie

faktura VAT z załączonym dokumentami zawierającymi:

a) liczbę wykonanych badań i ich ceny,

b) nazwiska, imiona, nr PESEL pacjentów,

c) wyniku (+) lub -.

5. Udzielający Zamówienia będzie dokonywał zapłaty przelewem, na konto Przyjmującego Zamówienie, w ciągu 21 dni od

daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Przyjmujący Zamówienie nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 

dokonać jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Dolnośląskiego Centrum Onkologii we 

Wrocławiu - art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.  

§ 8

Okres trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony 1 roku, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
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§ 9

Rozwiązanie Umowy

1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia doko-

nanego z zachowaniem formy pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa może być rozwiąza-

na w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.

2. Udzielający Zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Przyjmujący

Zamówienie:

1) zaniecha wykonywania zleconych badań lub ograniczy ich zakres,

2) wielokrotnie spóźnia się z wykonywaniem badań,

3) w sposób rażący naruszy postanowienia niniejszej  umowy.

3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 Przyjmujący Zamówienie zapłaci na rzecz Udzie-

lającego Zamówienia karę umowną w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc poprzedni jakie przysłu-

giwało Przyjmującemu Zamówienie.

4. Ponadto, Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienia kary umowne w następujących sytuacjach i wy-

sokości:

1)  zaniecha wykonywania zleconych badań lub ograniczy  ich zakres  -  kara  umowna wynosi  10% miesięcznego

wynagrodzenia za miesiąc poprzedni Przyjmującego Zamówienie,

2) spóźnia się z wykonywaniem badań - kara umowna wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc poprzedni

Przyjmującego Zamówienie za każdy dzień opóźnienia (kara umowna w wysokości ustalonej w pkt  3 dotyczy

każdego badania niewykonanego w terminie), 

3) odmówi poddania się kontroli lub nie udzieli informacji, o których mowa w §  6 -  kara umowna wynosi 10%

miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, za każdy stwierdzony taki przypadek,

4)  naruszy  obowiązek  zachowania  w tajemnicy  informacji  dotyczących  pacjentów  -  kara  umowna wynosi  10%

miesięcznego wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia.

5. Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek wpłaty na konto Udzielającego Zamówienia kary umownej w terminie 14 dni

od doręczenia pisma wzywającego do zapłaty kary umownej.  

6. W przypadku nie zachowania terminu wpłaty kary umownej zostaną naliczone odsetki ustawowe za zwłokę od całej

wymaganej kwoty do dnia zapłaty.

7. Przyjmujący  Zamówienie  wyraża  zgodę  na  potrącenie  z  przysługującego  mu  wynagrodzenia  naliczonych  kar

umownych. 

8. W  przypadku,  gdy  kara  umowna  nie  pokryje  szkody,  Udzielający  Zamówienia  ma  prawo  dochodzić

odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej na zasadach ogólnych. 

§ 10

Odpowiedzialność 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszą umową

ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienie i Przyjmujący Zamówienie. 

2. Przyjmujący Zamówienie ponosi wobec Udzielającego Zamówienie odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wy-

konywanie obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie przedmiotu umowy.
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§ 11

Polisa Ubezpieczeniowa

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza,  że jest  ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej  zgodnie z  obowiązującymi

w tym zakresie przepisami.

2. Polisa/y ubezpieczeniowa stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1, przez cały okres

obowiązywania umowy. 

4. W przypadku niedotrzymania przez Przyjmującego Zamówienie obowiązku określonego w powyższych ustępach, Udzie-

lający Zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie § 9 ust. 2 umowy.

§ 12

Klauzule w zakresie ochrony danych osobowych

1. W związku z faktem, iż Przyjmujący Zamówienie będzie dysponował danymi osobowymi, o których mowa w ustawie z

dnia 24 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych (Dz .U. z 2018r., poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europej-

skiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się do przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz porozumie-

niem, o którym mowa w ust.2 wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem niniejszej  umowy.

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa porozumienie o powierzeniu danych osobowych  stanowią-

ce załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Dla celów realizacji niniejszej umowy, Udzielający Zamówienia będzie przetwarzał dane osobowe dotyczące Przyjmującego

Zamówienie i osób przez niego zatrudnionych.

4. Przetwarzanie danych osobowych Przyjmującego Zamówienie i osób przez niego zatrudnionychjest niezbędne do wykona-

nia niniejszej umowy.  

5. Informacje  o przetwarzaniu przez Udzielającego Zamówienia danych osobowych dotyczących Wykonawcy stanowią za-

łącznik nr 3 do niniejszej umowy (klauzula informacyjna).

§ 13

Spory między stronami

Ewentualne spory między stronami podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienie.

§ 14

Sprawy nie uregulowane w umowie

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:

a) kodeksu cywilnego,

b) ustawy o działalności leczniczej,

c) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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§ 15

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany w treści umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Załącznik cenowo – organizacyjny,

2. Polisa/y ubezpieczeniowe,

3. Klauzula informacyjna,

4. Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

   

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:                 UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE:                         
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