Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z
podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie:
1. Badań mikrobiologicznych
2. Usług medycznych i transportowych
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz.
654), zwana dalej „Ustawą o działalności leczniczej”,
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm), zwana dalej „Ustawą o
świadczeniach”.
I. Udzielający zamówienia:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, ul. gen. Władysława
Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka
Tel. 85 72 20 463 , 85 72 20 462, fax 85 72 20 500
e-mail: sekretariat@szpitalsokolka.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Konkurs ofert dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem
systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienia ma podpisane umowy w
ramach lecznictwa stacjonarnego w zakresie:
1. Badań mikrobiologicznych
2. Usług medycznych i transportowych
przez personel medyczny o kwalifikacjach i liczbie wymaganych odrębnymi przepisami,
niezbędnej do wykonania świadczenia.
Udzielający zamówienia wymaga realizacji świadczeń zdrowotnych przez
Przyjmującego zamówienie 24-y godziny na dobę, tj. codziennie w dni powszednie jak
również w soboty, niedziele i święta.
Udzielający zamówienia informuje, iż rocznie na poszczególne zakresy świadczeń
zdrowotnych zamierza przeznaczyć następujące szacunkowe kwoty:
ad 1. 7 200,00 zł
ad 2. 250 000,00zł

III. Okres obowiązywania umowy:
Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.01.2014r. do 31.12.2016r. z możliwością jej
przedłużenia w drodze aneksu.
IV. Konkurs ofert ogłoszono:
1) na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia,
2) na stronie internetowej Udzielającego zamówienia: www.szpitalsokolka.pl

V. Wymagania Udzielającego zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Przyjmujący zamówienie, którzy:
a) dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi
do udzielania danego rodzaju świadczeń, oraz są podmiotami medycznymi, a zakres
świadczeń medycznych wynika z wpisu do odpowiedniego rejestru.
b) posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową OC obejmującą szkody będące
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu zdarzeń medycznych
określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmuje
zdarzenia medyczne w rozumieniu tej ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony
ubezpieczeniowej na okres minimum pierwszego roku trwania umowy oraz
oświadczenie o zobowiązaniu do zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne lata
trwania niniejszej umowy
c) złożą oświadczenia i dokumenty wymagane w „Szczegółowych warunkach konkursu
ofert”.
VI. Proponowana kwota należności
Proponowana kwota należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem
konkursu ofert to wynagrodzenie ryczałtowe odrębnie na poszczególne zakresy wskazane
w punkcie II SWKO.
VII. Warunki konkursu ofert
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferent musi złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert
2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej OC
3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób wykonujących świadczenia
zdrowotne określone w odrębnych przepisach
4. Warunki wymagane od Przyjmującego zamówienie, tj.:
 W przypadku podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą: decyzję o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej albo zaświadczenie o wpisie do Krajowego
Rejestru Sądowego podmiotu leczniczego poświadczające, że oferent jest uprawniony
do występowania w obrocie prawnym, udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w
zakresie objętym przedmiotem konkursu.
Z dokumentów tych ma wynikać także, że osoby podpisujące ofertę lub udzielające
pełnomocnictw są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego
zamówienie.


Opis nazwy i siedziby przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, których działalność
jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz jego statut (do 30 czerwca

2012r. oferent może przedstawić opis nazwy i siedziby prowadzonego na podstawie
przepisów sprzed 1 lipca 2011r. niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz jego
Statut) wraz z decyzją o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących działalność
medyczną (Zakładów Opieki Zdrowotnej) w zakresie objętym przedmiotem konkursu.


Decyzję o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej („NIP”) oraz REGON.

5.

Oświadczenie o nie zaleganiu przez Przyjmującego zamówienie w płatnościach
podatków i składek z tytułu ubezpieczeń społecznych
Oświadczenie Przyjmującego zamówienie dotyczące zapewnienia wyszkolonego i
wykwalifikowanego personelu lekarskiego, których kwalifikacje i liczba określone są
w przepisach prawa oraz warunkach określonych przez Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr
17/2011/DSOZ z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne z późn. zm. oraz Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w
zakresie leczenie szpitalne z póź. zm, wraz z Aktami, które go zastąpią ( jeśli
dotyczy).
Oświadczenie Przyjmującego zamówienie o posiadaniu pomieszczeń i urządzeń
odpowiadających wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności
leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Oświadczenie Przyjmującego zamówienie o stosowaniu wyrobów odpowiadających
wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586)
Proponowaną ryczałtową kwotę należności za realizację zamówienia (należy podać na
formularzu ofertowym ogólnym, stanowiącym Załącznik nr 1, kwotę za poszczególne
rodzaje świadczeń zdrowotnych należy podać na formularzu cenowym z
wyszczególnieniem poszczególnych świadczeń zdrowotnych z danego zakresu –
Przyjmujący zamówienie dołączy cennik świadczeń zdrowotnych, który będzie
stanowił załącznik nr 1 do umowy)
Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

6.

7.
8.

9.

10.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.Przyjmujący zamówienie sporządza ofertę zgodnie z wymogami określonymi w pkt.
VII.
2.Ofertę należy złożyć na drukach załączonych do niniejszej specyfikacji:
• załącznik nr 1 – formularz ofertowy ogólny
• załącznik nr 2 oraz załącznik nr 2A– wzory umów,
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy sporządzić w języku polskim z wyłączeniem
pojęć medycznych. Każdy dokument należy sygnować oryginalnym podpisem osoby
upoważnionej do reprezentowania Przyjmującego zamówienie na zewnątrz, natomiast strony
należy zaparafować. Parafowane muszą być wszystkie miejsca, w których oferent naniósł
zmiany.
IX. Kryteria wyboru oferty
1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o
następujące kryteria:
Cena: 100 %;

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie
najkorzystniejszej cenowo dla SPZOZ w Sokółce.

oferta,

która

otrzyma

ocenę

X. Składanie ofert.
1. Ofertę oraz wszystkie dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej
następującymi danymi:
„Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, Konkurs ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w zakresie ....... .”
2. Koperta z dokumentacją ofertową może być dostarczona Udzielającemu zamówienia:
drogą pocztową, przez kuriera, przez Przyjmującego zamówienie zachowując pisemną
formę potwierdzenia odbioru. Dostawa dokumentacji następuje na koszt i ryzyko
Przyjmującego zamówienie.
3. Oferty nadane, jako przesyłka pocztowa/kurierska, które wpłyną po terminie składania
ofert, jak również oferty złożone w sekretariacie Szpitala po terminie składania ofert,
zostaną odrzucone.
Ofertę oznaczoną jak wyżej należy złożyć do dnia:
06.11.2013r. do godz. 10.00
w sekretariacie SPZOZ w Sokółce.
XI. Otwarcie ofert.
Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu:
06.11.2013r. o godzinie 10.30 w pok. nr 106 – sala konferencyjna.

XII. Tryb i zakres prac Komisji Konkursowej
1. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Kierownika Udzielającego
Zamówienie.
2. Komisja konkursowa, mając na celu rozstrzygnięcie konkursu ofert, dokonuje
następujących czynności:
A) Stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert.
B) Otwiera koperty z ofertami.
C) Ustala, które z ofert spełniają warunki określone w niniejszych Warunkach.
D) Odrzuca oferty nieodpowiadające warunkom określonym niniejszych Warunkach
lub:
- zgłoszone po wyznaczonym terminie,
- zawierającą nieprawdziwe informacje,
- jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty albo nie podał proponowanej wartości
ryczałtowej za udzielanie świadczeń zdrowotnych,
- jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w
przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 17/2011/DSOZ z
dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie
szpitalne z póź. zm. wraz z Aktami, które go zastąpią.

E) W przypadku gdy braki, o których mowa pod literą D), dotyczą tylko części
oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.
F) Ogłasza Przyjmującym zamówienie, które z ofert spełniają warunki określone w
niniejszych Warunkach, a które zostały odrzucone.
G) Przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez
Przyjmujących zamówienie.
H) Wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
3. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału Przyjmujących
zamówienie, z wyjątkiem czynności określonych w ust. 2 lit. A) i B).
4. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien
zawierać:
 Oznaczenie miejsca i czasu konkursu.
 Liczbę zgłoszonych ofert.
 Wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w powyższych Warunkach.
 Wskazanie ofert nieodpowiadających warunkom określonym w powyższych
Warunkach lub zgłoszonych po terminie (wraz z uzasadnieniem).
 Wyjaśnienia i oświadczenia Przyjmujących zamówienie.
 Wskazanie najkorzystniejszej dla Udzielającego Zamówienie oferty albo stwierdzenie,
że żadna z ofert nie została przyjęta (wraz z uzasadnieniem).
 Ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej.
 Wzmiankę o odczytaniu protokołu.
 Podpisy członków komisji i przedstawiciela samorządu zawodu medycznego, jeżeli
uczestniczy w pracach komisji.
5. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania konkursowego, komisja ogłasza o
rozstrzygnięciu Konkursu.
6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej
Udzielającego Zamówienie oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.
7. Po zakończeniu postępowania Komisja niezwłocznie powiadomi Przyjmujących
zamówienie o zakończeniu Konkursu i jego wynikach.
8. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego następuje jego
zakończenie i Komisja ulega rozwiązaniu.
XIII. Wybór Przyjmującego zamówienie i ogłoszenie wyniku konkursu.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu:
06.11.203r o godzinie 14.00 w pok. 106 – sala konferencyjna
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
XIV. Środki ochrony prawnej:
W toku postępowania konkursowego Przyjmujący zamówienie, którego interes
prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia
zasad prowadzenia konkursu, może skorzystać ze środków odwoławczych. Środki
odwoławcze nie przysługują na niedokonanie wyboru Przyjmującego zamówienie
oraz na unieważnienie postępowania konkursowego.
2. W toku postępowania konkursowego do czasu jego zakończenia przyjmujący
zamówienie może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni
roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
1.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od daty jego złożenia i
udziela odpowiedzi na piśmie. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
W przypadku uwzględnienia protestu Udzielający zamówienia powtarza
zaskarżoną czynność.
Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Przyjmujący zamówienie biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika
Udzielającego zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu
postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie
wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do
czasu jego rozpatrzenia.
O rozstrzygnięciu odwołania Przyjmujący zamówienie informowany jest niezwłocznie.
W przypadku uwzględnienia odwołania, przeprowadza się ponownie postępowanie w
sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

XV. Unieważnienie postępowania konkursowego
Udzielający zamówienia unieważnia postępowanie konkursowe w przypadku gdy:
1) nie wpłynęła żadna oferta,
2) odrzucono wszystkie oferty,
3) wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2,
4) kwota najkorzystniejszej oferty (ofert) przewyższa kwotę, którą Udzielający
zamówienia przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
5) nastąpiła istotna zamiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
zawarcie umowy nie leży w interesie osób będących świadczeniobiorcami w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
XV. Zawarcie umowy:
Kierownik Udzielającego zamówienia zawiera umowę na udzielanie świadczeń
zdrowotnych z wybraną przez komisję konkursową najkorzystniejszą ofertą w
terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2. Projekt umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne stanowi
Załącznik nr 2 oraz załącznik nr 2A do Szczegółowych warunków konkursu ofert. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach po negocjacjach projekt umowy może zostać
zmieniony.
1.

XVI. Postanowienia końcowe
Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca
odrzuceniu, Kierownik Udzielającego zamówienia może przyjąć tę ofertę, gdy z
okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach
konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
2. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania
ofert bez podania przyczyn.
1.

Zatwierdził
Dyrektor SPZOZ w Sokółce
Jerzy Kułakowski

Załącznik Nr 1 do SWKO
…………………………..
pieczęć oferenta
OFERTA
KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU
1. Badań mikrobiologicznych*
2. Usług medycznych i transportowych*

1. Przyjmujący zamówienie ………………………………………………..………….
2. Adres Przyjmującego zamówienie ……………………………………………………
3. Nr telefonu …………………………………………………………..
4. Forma organizacyjna podmiotu leczniczego ………………………………
5. Rodzaj prowadzonej działalności leczniczej ………………………………….
6. Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ………………….………(w załączeniu
kopia wpisu)
7. Nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ……………………
(w załączeniu kopia wpisu)
8. REGON ………………………… (w załączeniu kopia decyzji o nadaniu numeru)
9. NIP ………………………… (w załączeniu kopia decyzji o nadaniu numeru)
10. Nazwa banku oraz nr rachunku …………………………………
11. Nr polisy ubezpieczeniowej …………………………… (w załączeniu kopia polisy)
12. Okres obowiązywania polisy ……………………………..
Oferujemy wykonanie badań z zakresu ..............................., za wynagrodzeniem w kwocie :
………………………………………………zł netto (słownie: ………………………………),
………………………………………….zł. brutto (słownie: ……………………………….) w
tym podatek VAT …………………………………………………..………..zł. (słownie:
………………………………………………………..……………….) powyższy zapis powtórzyć
odpowiednią ilość razy w zależności od ilości oferowanych świadczeń zdrowotnych

Badania wykonywane będą w (wskazać adres) ……………………………………………….....
OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam (spełniamy)* warunki udziału w postępowaniu
określone w ogłoszeniu i w szczegółowych warunkach konkursu.
2. Oświadczam (oświadczamy)*, że zapoznałem (zapoznaliśmy)* się z zasadami konkursu
określonymi w ogłoszeniu i w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) i
przyjmuję (przyjmujemy)* je w całości bez zastrzeżeń.

3. Oświadczam (oświadczamy)*, że zdobyłem (zdobyliśmy)* wszelkie informacje, które były
konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy)* wszystkie elementy
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
4. Oświadczam (oświadczamy)*,że ..........................................................................................
(nazwa podmiotu leczniczego)
nie jest w stanie likwidacji.
5. Oświadczam (oświadczamy)*, że w stosunku do podmiotu leczniczego składającego ofertę
nie toczy się postępowanie upadłościowe.
6. Oświadczam (oświadczamy)*, że uważam (uważamy)* się za związanego (związanych)*
ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Udzielającego
zamówienie.
7. Oświadczam (oświadczamy)*, że nie zalegam (nie zalegamy)* w płatnościach podatków i
składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.
8. Oświadczam (oświadczamy)* iż zapewnię (zapewnimy)* wyszkolony i wykwalifikowany
personel lekarski, którego kwalifikacje i liczba określone są w przepisach prawa oraz
warunkach określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Zarządzeniu
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 17/2011/DSOZ z dnia 6 kwietnia 2011 r. w
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne z
późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenie szpitalne z póź. zm, wraz z Aktami, które go
zastąpią ( jeśli dotyczy).
9. Oświadczam (oświadczamy)*, iż o posiadam (posiadamy)* pomieszczenia i urządzenia
odpowiadające wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej
oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
10. Oświadczam (oświadczamy)*, iż stosuję (stosujemy)* wyroby odpowiadające
wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz.
679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586)
11. Oświadczam (oświadczamy)*, że w przypadku wygrania konkursu zobowiązuję
(zobowiązujemy)* się do podpisania umowy, w terminie i w miejscu wskazanym przez
Udzielającego zamówienie w piśmie akceptującym, informującym o wynikach konkursu.
12. Oświadczam (oświadczamy)*, że akceptuję (akceptujemy)* warunki płatności.
13. Oświadczam (oświadczamy)*, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy)* warunki
umowy stanowiące załączniki do SWKO.
* niepotrzebne wykreślić
……………………………………………
(podpis i pieczęć Oferenta)

Załącznik Nr 2 do SWKO
UMOWA wzór
badania mikrobiologiczne
zawarta w dniu ……………..w Sokółce pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100
Sokółka przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, NIP 545-14-93-579, REGON 050653170,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, zwanym dalej Udzielającym
zamówienia, reprezentowanym przez:
1. Jerzego Kułakowskiego - dyrektora
a.....................................
zwanym w treści umowy Przyjmującym zamówienie, reprezentowanym przez:
1. ...........................................................
2. .......................................................
§1
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie w dniu ........... Konkursu na
wykonywanie świadczeń zdrowotnych.
2. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami stanowią integralną część
umowy.
§2
1.Przedmiotem umowy jest usługa: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w
zakresie......................... zgodnie z ofertą konkursową z dnia ................ Warunki cenowe
przedstawia Załącznik nr 1 cenowy do niniejszej umowy.
2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia
w poszczególnych typach badań lub do rezygnacji z wykonywania niektórych badań objętych
ofertą konkursową w trakcie trwania umowy - zaś Przyjmujący zamówienie wyraża na to
zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Udzielającego zamówienia nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
§3
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych
wymienionych w Załączniku nr 1 cenowym do niniejszej umowy na warunkach określonych
w SWKO oraz w ofercie konkursowej.
2. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą na podstawie imiennych skierowań,
wystawionych przez Udzielającego zamówienie, zawierających: datę, pieczątkę
Udzielającego zamówienia, pieczątkę imienną i podpis lekarza zlecającego badanie, oraz
wszelkie niezbędne dane dotyczące pacjenta (dane osobowe, wykaz zlecanych badań). O ile
istnieją szczególne wymagania formalne co do treści zlecenia, zlecenie winno odpowiadać
tym wymaganiom.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest każdorazowo do niezwłocznego powiadomienia
Udzielającego zamówienia o konieczności dostarczenia dodatkowej próbki materiału
biologicznego do badań lub przewiezienia pacjenta na dodatkowe badanie, jeżeli taka
konieczność zaistniała w trakcie wykonywania zlecenia.
4. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie
świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem niniejszej umowy przez osoby o

odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
5. Przyjmujący zamówienie dostarczy informacje dotyczące szczególnych warunków
pobrania, transportu itp. dla świadczeń zdrowotnych, które tego wymagają.

§4
1. Pacjenci lub materiał do badań będą transportowani przez Udzielającego zamówienie do
miejsca wykonywania badań wskazanego w ofercie. Wyniki będą przesyłane na koszt
Przyjmującego zamówienie.
§5
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do :
a) prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach,
b) poddania kontroli Udzielającego zamówienia w zakresie wykonywania postanowień
niniejszej Umowy w sytuacjach tego wymagających, w sposób i na zasadach każdorazowo,
odrębnie uzgodnionych przez strony,
c) poddania kontroli NFZ na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w zakresie wynikającym z zawartej umowy
d) kontrola określona w pkt. 2 następuje na wniosek Udzielającego zamówienie skierowany
do Przyjmującego zamówienie i odbywa się przy współudziale upoważnionych przez strony
przedstawicieli.
§6
1. Przyjmujący zamówienie zapewnia w okresie obowiązywania umowy stałość cen
świadczeń zdrowotnych podanych w ofercie konkursowej.
2.Cena każdego świadczenia zdrowotnego zawiera koszt:
a) druków zleceń, wyników i kodowych oznaczeń próbek, jeśli takich oznaczeń wymaga
Przyjmujący zamówienie,
b) przekazywania wyników badań do siedziby Udzielającego zamówienie.
§7
1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Przyjmującego zamówienie,
Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do składania reklamacji.
2. Reklamacje niezwłocznie składane będą telefonicznie i potwierdzone e-mailem przez
upoważnionego pracownika Udzielającego zamówienia.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnie reklamowanego
świadczenia i przekazania wyniku Udzielającemu zamówienia niezwłocznie (do 24 godz. od
zgłoszenia reklamacji).
§8
1. Za wykonane świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową Przyjmujący zamówienie
będzie wystawiał faktury VAT według cen jednostkowych, podanych w ofercie konkursowej,
w terminie do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.
2. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie płatne będzie na podstawie faktury VAT
wystawionej zgodnie z ust.1, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, przelewem na konto bankowe Przyjmującego
zamówienie wskazane w fakturze.
§9
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Udzielającego zamówienia
kar umownych w wysokości:
a) 0,2 % wartości niewykonanej umowy – za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu badania
lub sporządzenia opisu a w przypadku badań pilnych (cito!) odpowiednio za każdą godzinę
takiego opóźnienia.

b) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez
Przyjmującego zamówienie bądź przez Udzielającego zamówienia z winy Przyjmującego
zamówienie.
2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 9 ust.1 umowy.
§ 10
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………… do dnia
31.12.2016r. (36 miesięcy).
2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia trwania umowy na kolejne okresy w formie
aneksu.
§ 11
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia z
zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
§ 12
1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonywania
przez Przyjmującego zamówienie przedmiotu umowy, jak również w przypadku stwierdzenia
istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości wykonywanych świadczeń
zdrowotnych.
§ 13
1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w przypadku nie udokumentowania, w terminie 7
dni przed zakończeniem ważności polisy ubezpieczeniowej Przyjmującego zamówienie
zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres
trwania niniejszej umowy.
§ 14
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 15
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny, ustawy o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw
pacjenta, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz przepisów wykonawczych do w/w
ustaw.
§ 16
1. W sprawach spornych powstałych na tle wykonania niniejszej umowy, właściwy jest Sąd
Powszechny dla siedziby Udzielającego zamówienia.
§ 17
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 2A do SWKO
UMOWA wzór
Usługi medyczne i transportowe
zawarta w dniu ……………..w Sokółce pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100
Sokółka przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, NIP 545-14-93-579, REGON 050653170,
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003870, zwanym dalej Udzielającym
zamówienia, reprezentowanym przez:
1. Jerzego Kułakowskiego - dyrektora
a.....................................
zwanym w treści umowy Przyjmującym zamówienie, reprezentowanym przez:
1. ...........................................................
2. .......................................................
§1
1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie w dniu ........... Konkursu na
wykonywanie świadczeń zdrowotnych.
2. Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załącznikami stanowią integralną część
umowy.
§2
1.Przedmiotem umowy jest usługa: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w
zakresie......................... zgodnie z ofertą konkursową z dnia ................ Warunki cenowe
przedstawia Załącznik nr 1 cenowy do niniejszej umowy.
2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia
usług medycznych i transportowych objętych ofertą konkursową w trakcie trwania umowy zaś Przyjmujący zamówienie wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do
Udzielającego zamówienia nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
§3
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczeń zdrowotnych
wymienionych w Załączniku nr 1 cenowym do niniejszej umowy na warunkach określonych
w SWKO oraz w ofercie konkursowej.
2. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą na podstawie imiennych skierowań,
wystawionych przez Udzielającego zamówienia, zawierających: datę, pieczątkę
Udzielającego zamówienia, pieczątkę imienną i podpis lekarza zlecającego, oraz wszelkie
niezbędne dane dotyczące pacjenta. O ile istnieją szczególne wymagania formalne co do
treści zlecenia, zlecenie winno odpowiadać tym wymaganiom.
3. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie
świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem niniejszej umowy przez osoby o
odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
4. Przyjmujący zamówienie dostarczy informacje dotyczące szczególnych warunków
transportu dla świadczeń zdrowotnych, które tego wymagają.
§4

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do :
a) prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach,
b) poddania kontroli Udzielającego zamówienia w zakresie wykonywania postanowień
niniejszej Umowy w sytuacjach tego wymagających, w sposób i na zasadach każdorazowo,
odrębnie uzgodnionych przez strony,
c) poddania kontroli NFZ na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w zakresie wynikającym z zawartej umowy
d) kontrola określona w pkt. 2 następuje na wniosek Udzielającego zamówienie skierowany
do Przyjmującego zamówienie i odbywa się przy współudziale upoważnionych przez strony
przedstawicieli.
§5
1. Przyjmujący zamówienie zapewnia w okresie obowiązywania umowy stałość cen
świadczeń zdrowotnych podanych w ofercie konkursowej.
§6
1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Przyjmującego zamówienie,
Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo do składania reklamacji.
2. Reklamacje niezwłocznie składane będą telefonicznie i potwierdzone e-mailem przez
upoważnionego pracownika Udzielającego zamówienie.
§7
1. Za wykonane świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową Przyjmujący zamówienie
będzie wystawiał faktury VAT według cen jednostkowych, podanych w ofercie konkursowej,
w terminie do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.
2. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie płatne będzie na podstawie faktury VAT
wystawionej zgodnie z ust.1, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Udzielającego zamówienia, przelewem na konto bankowe Przyjmującego
zamówienie wskazane w fakturze.
§8
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Udzielającego zamówienie
kar umownych w wysokości:
a) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez
Przyjmującego zamówienie bądź przez Udzielającego zamówienia z winy Przyjmującego
zamówienie.
c) 0,2% wartości niewykonanej umowy – w przypadku opóźnienia w realizacji usług
transportowych powyżej 1 h, od terminu powiadomienia.
2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 9 ust.1 umowy.
§9
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………… do dnia
31.12.2016r. (36 miesięcy).
2. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia trwania umowy na kolejne okresy w formie
aneksu.
§ 10
1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia z
zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
§ 11
1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonywania
przez Przyjmującego zamówienie przedmiotu umowy, jak również w przypadku stwierdzenia
istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości wykonywanych świadczeń
zdrowotnych.
§ 12
1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w przypadku nie udokumentowania, w terminie 7

dni przed zakończeniem ważności polisy ubezpieczeniowej Przyjmującego zamówienie
zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres
trwania niniejszej umowy.
§ 13
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny, ustawy o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw
pacjenta, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz przepisów wykonawczych do w/w
ustaw.
§ 15
1. W sprawach spornych powstałych na tle wykonania niniejszej umowy, właściwy jest Sąd
Powszechny dla siedziby Udzielającego zamówienia
§ 16
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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