
Śrem, dnia 24.05.2013r.

Udzielenie odpowiedzi
do Dokumentacji Konkursowej

w prowadzonym konkursie

na świadczenie usług medycznych w zakresie 
badań diagnostycznych - histopatologicznych, cytologicznych, oligobiopsyjnych, 

immunohistochemicznych i śródoperacyjnych  
dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o.o.

Dotyczy:   Załącznika nr 2  do DK, tj. wzoru umowy 

Pytanie nr 1
Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na pomyłkę w określeniu stron w par. 1 ust. 1 projektu umowy i 
doprecyzowanie  tego  punktu  w następujący  sposób:  ”Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonania  dla  
Zleceniodawcy badań  diagnostycznych:  histopatologicznych,  cytologicznych,  oligobiopsyjnych,  
immunohistochemicznych i śródoperacyjnych”
Odpowiedź: Zleceniodawca poprawia zapis we wzorze umowy.

Pytanie nr 2
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 1 ust. 2 projektu umowy w następujący sposób: 
„Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zleceniodawcy badań, o których mowa w ust. 1  
zgodnie z zapotrzebowaniem po stronie Zleceniodawcy”.
Odpowiedź:  Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie nr 3
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 3 ust. 3 projektu umowy, m. in. w celu ujednolicenia  
określania stron w następujący sposób: ”Oryginały wyników badań będą odbierane przez Zleceniodawcę w 
siedzibie  Zleceniobiorcy lub  wysyłane  przez  Zleceniobiorcę  pocztą.  Forma  odbioru  zostanie  uzgodniona 
między Stronami.”
Odpowiedź:  Zleceniodawca dodaje zapis we wzorze umowy.

Pytanie nr 4
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 4 ust. 2 projektu umowy w następujący sposób: 
”Zleceniobiorca oświadcza, że uznaje prawo Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia kontroli na  
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych w zakresie wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Narodowym  
Funduszem Zdrowia, w zakresie wykonywania niniejszej umowy.”
Odpowiedź:  Zleceniodawca poprawia zapis we wzorze umowy.

Pytanie nr 5
Z uwagi na dyscyplinę finansów publicznych uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 5 ust. 5 
projektu  umowy  w  następujący  sposób:  ”Zleceniobiorca  wystawi  fakturę  VAT   do  7  dnia  miesiąca   
następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi, o których mowa w par. 1 ust. 1 niniejszej  
umowy”.
Odpowiedź:  Zleceniodawca poprawia zapis we wzorze umowy.

W związku z powyższym poniżej Wzór umowy z uwzględnieniem naniesionych zmian (zmiany  
zostały wytłuszczone)

W związku z tym, że nie zostały dokonane istotne modyfikacje Dokumentacji Konkursowej, zleceniodawca  
nie przedłuża terminu składania ofert.

Odpowiedzi zostaną doręczone niezwłocznie Oferentom, którzy złożyli pytania oraz którym  
przekazano Dokumentację Konkursową, a także zostaną umieszczone na stronie internetowej  

zleceniobiorcy
www.szpitalwsremie.pl

http://www.szpitalwsremie.pl/


                                                                                                                                     Załącznik nr 2
UMOWA 

O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH
W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH – HISTOPATOLOGICZNYCH, 

CYTOLOGICZNYCH, OLIGOBIOPSYJNYCH, IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH I 
ŚRÓDOPERACYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA W ŚREMIE Sp. z o.o.

(wzór)

zawarta w dniu …............. 2013r. w Śremie,

pomiędzy 

Szpital w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Chełmońskiego 1 wpisanej do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000390057,  reprezentowaną przez:

− Pana Michała Sobolewskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej „Zleceniodawcą”.

a
…....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
reprezentowanym przez
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

o następującej treści:

§ 1

1.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonania  dla  Zleceniodawcy badań  diagnostycznych: 
histopatologicznych, cytologicznych, oligobiopsyjnych, immunohistochemicznych i śródoperacyjnych.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania dla Zleceniodawcy każdej liczby badań wymienionych w 
ust. 1.

§ 2

1. Materiały tkankowe do badań zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę (wraz z „Załącznikiem do badania 
histopatologicznego” - wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy) na jego koszt do miejsca wykonywania badań 
wskazanego przez  Zleceniobiorcę w przypadku, gdy odległość nie przekroczy 70 km w jedną stronę.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do lokali, w których wykonywane będą zamówione 
świadczenia. 
3. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje sprzętem do realizacji zleceń wymienionych w § 1 ust. 1.
4.  Zleceniobiorca  oświadcza,  że aparatura  i  sprzęt  medyczny  jest  dopuszczony  do  użytkowania  przy 
udzielaniu świadczeń medycznych (posiada certyfikaty CE oraz aktualne udokumentowane przeglądy itp.). 

§ 3

1. Czas na wykonanie badań ustala się  na 3 dni  od dnia dostarczenia  materiału badaniowego do dnia 
wydania wyników (faxem na nr 61 28 35 788).
2. W przypadkach zlecenia wykonania badań ekspresowych przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca zobowiązuje 
się je wykonać i przekazać wynik badania w terminie 24 godzin. 
3. Oryginały wyników badań będą odbierane przez Zleceniodawcę w siedzibie Zleceniobiorcy lub wysyłane 
przez Zleceniobiorcę pocztą. Forma odbioru zostanie uzgodniona między Stronami.

§ 4

1.  Zleceniobiorca  oświadcza,  że  spełnia  wymagania,  o  których  mowa  w  szczegółowych  materiałach 
informacyjnych  o  przedmiocie  postępowania  w  sprawie  zawierania  umów  o  udzielanie  świadczeń 
zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 stycznia 2012 r. w zakresie świadczeń 



objętych niniejszą umową.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że uznaje prawo Narodowego Funduszu Zdrowia do przeprowadzenia kontroli 
na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych w zakresie wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a 
Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie wykonania niniejszej umowy.

§ 5

1. Zleceniobiorca obciąży Zleceniodawcę za wykonanie przedmiotu umowy według formularza cenowego 
Zleceniobiorcy z dnia ….....  
2. Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1.1 do umowy.
3. Zmiana cennika usług wymaga podpisania aneksu do umowy przez obie strony.
4. Należność za badania będzie płatna na podstawie faktury VAT wraz z dołączonym miesięcznym wykazem 
wykonanych badań. 
5. Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
świadczone były usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Zleceniodawca zobowiązuje się dokonać płatności za wykonanie badań przelewem na konto Zleceniobiorcy 
w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT.

§ 6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2016r.
2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy jedna ze stron 
rażąco narusza swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy.

§ 7

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zleceniodawcy.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 9

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
strony.

                _____________________ _______________________

        Zleceniodawca       Zleceniobiorca


