
DOKUMENTACJA KONKURSOWA

na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem  
badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o.             

Część I  Informacje ogólne 

1. Informacje o Udzielającym zamówienie
Szpital w Śremie Sp. z o. o.
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem
tel. 61 28 15 462, fax 61 28 35 788
e-mail: zamowieniapubliczne@szpital-srem.pl

Część II Przedmiot konkursu
      
1.  Przedmiot  konkursu obejmuje: świadczenie  usług  medycznych  w  zakresie  diagnostyki  
laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w  
Śremie Sp. z o. o.
2.  Zamawiający   Szpital  w  Śremie  Sp.  z  o.  o.  udostępni  na  potrzeby  wykonywania  badań 
diagnostycznych  pomieszczenia o łącznej powierzchni 184 m2, co wykonawca winien uwzględnić w 
cenie jednostkowej wykonywanych zadań. Liczba badań wykonanych dla Szpitala w Śremie Sp. z o. 
o. w okresie 05.2012r. do  04.2013 wynosiła:  143.356,00, a zamawiający zapłacił za ich wykonanie 
kwotę: 447.948,47 zł brutto - zał. nr 1a.
3.  Udzielający  zamówienie  będzie  dostarczał  materiał  do  badań do  pracowni  zlokalizowanych  w 
udostępnionych  pomieszczeniach.  W  przypadku  badań  wykonywanych  poza  pracownią  Oferent 
zobowiązany  jest  dostarczyć  materiał  do  badań  na  własny  koszt.  Oferent  zobowiązany  jest 
przedstawić pełną listę badań możliwych do wykonania przez niego z podziałem na te, które zamierza 
wykonywać w udostępnionych pomieszczeniach oraz te , które zamierza wykonywać poza szpitalem. 
W  obu  przypadkach  oferent  zobowiązany  jest  podać  czas  oczekiwania  na  wykonanie  badania  z 
podziałem  na  czas  oczekiwania  w  przypadku  zlecenia  w  trybie  pilnym  i  planowym  oraz  cenę 
jednostkową badania. W przypadku badań wykonywanych w udostępnionych pomieszczeniach czas 
wykonywania ich w trybie planowym nie może przekroczyć 3 godzin. W przypadku badań pilnych 1  
godzinę od momentu dostarczenia materiału do laboratorium– postępowanie to nie może mieć wpływu 
na cenę jednostkową). Czas na wykonanie badania mikrobiologicznego ustala się na 3 dni od dnia 
dostarczenia  materiału  do badań do  wydania  wyników (  w sytuacji,  gdy do zakończenia  badania 
potrzebne  będzie  rozszerzenie  zakresu  Zamawiający  dopuszcza  indywidualne  ustalenie  czasu 
wykonania badania – nie może to mieć wpływu na cenę jednostkową badania). Cena jednostkowa 
poszczególnych pozycji w zał. 1b nie może przekraczać podanej ceny uśrednionej o więcej niż 4%.
4.  Gromadzenie, składowanie i utylizacja odpadów medycznych powstałych w wyniku działalności 
diagnostycznej oraz trucizn odbywa się na koszt Oferenta i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 
5.  Oferent  zapewni,  że  świadczone  usługi  będą  wykonywane  przez  osoby  posiadające  stosowne 
kwalifikacje i uprawnienia. 
6.  Oferent zapewni, że  badania będą wykonywane przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z  
posiadaną wiedzą diagnostyczną i obowiązującymi wymogami oraz zgodnie ze standardami jakości 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  23.03.2006 r. W sprawie standardów jakości 
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 435 z późn. 
zm.)  
7. Oferent wyposaży udostępnione pomieszczenia w odpowiednią aparaturę i sprzęt medyczny. 
Aparatura i sprzęt medyczny winny być dopuszczone do użytkowania przy udzielaniu świadczeń 
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medycznych. Na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązany jest do okazania świadectw CE oraz 
aktualnych przeglądów technicznych.
8. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji świadczenia usług stanowiących przedmiot 
konkursu, a w szczególności:
a) opisu sposobu organizacji świadczenia usług, 
b) zaproponowania rozwiązań informatycznych dotyczących udzielanych świadczeń,
c) zapewnienie całodobowego dostępu do udzielanych świadczeń ,
d)  wykazu  aparatury  i  sprzętu  medycznego,  który  zostanie  zainstalowany  przez  przyjmującego 
zamówienie,
e) dostarczenia na własny koszt wszelkich formularzy, załączników, itp. związanych z 
dokumentowaniem zlecenia badań,
f) oferent zobowiązany jest do świadczenia zamawianych badań zgodnie z przedstawionym zakresem, 
terminami wykonania bez względu na liczbę zleconych badań.
9. Oferent  zobowiązany jest do współpracy z personelem banku krwi szpitala. W udostępnionych 
pomieszczeniach  Zamawiający  lokalizuje  urządzenia  medyczne  służące  do  przechowywania 
preparatów krwi.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Część III Materiały konkursowe.

1. Dokumentacja konkursowa 
2. Formularz oferty nr 1wraz z załącznikiem  zgodnym z punktem 3 część II zał.1b i 1c (wzór)
3. Projekt umowy - zał. nr 2
4. Oświadczenie oferenta – zał. nr 3
Dokumenty  wymienione  w punkcie  2. powinny zostać  wypełnione  przez  Oferenta  ściśle  według 
warunków i postanowień zawartych w dokumentacji konkursowej.

Część  IV Opis sposobu przygotowania oferty     
  
1. Dokumenty składające się na ofertę: 
1.1. Dane Oferenta - nazwa i siedziba oraz numer wpisu do właściwego rejestru zawarte w formularzu
oferty – załącznik nr 1.
1.2. Formularz cenowy uwzględniający zakres proponowanych badań i czas wykonania - formularz 
cenowy załącznik nr 1b i 1c. 
1.3. Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 3
1.4. Dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia wymaganych i ocenianych warunków:
            a) wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej potwierdzający dopuszczenie do obrotu 
               prawnego w zakresie objętym zamówieniem,

     b) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli jest wymagany),
     c) dokument potwierdzający nadanie NIP,
     d) dokument potwierdzający nadanie REGON,
     e) kopia polisy OC,

            f) referencje dotyczące współpracy z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej i mikrobiologii,

            g) dokumenty potwierdzające prowadzenie outsourcingu w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej (kopie umów z minimum 3 ośrodkami),

h) oświadczenie o liczbie laboratoriów (wraz z wykazaniem) działających o wdrożony system 
zarządzania jakością, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami ISO 9001:2008 z zakresu 
medycznej diagnostyki laboratoryjnej (wraz z kopiami certyfikatów),

i) oświadczenie przyjmującego zamówienie iż nie będzie prowadził działalności 
konkurencyjnej  wobec Udzielającego Zamówienie w zakresie świadczenia usług 
medycznych; dotyczy to firmy przyjmującego zamówienia jak i firm zależnych lub 



powiązanych kapitałowo,
            j) pisemne zobowiązanie wdrożenia w laboratorium systemu zarządzania jakością, 
            k) oświadczenie przyjmującego zamówienie o stałości cen na badania objęte postępowaniem 

konkursowym przez okres trwania umowy,
            l) podpisany wypełniony projekt umowy na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej i mikrobiologii,
             ł) pisemną koncepcję świadczenia usług stanowiący przedmiot konkursu,

m) specyfikację programu do obsługi laboratorium który będzie używany do zrealizowania
                zamówienia,

 n) dokumenty potwierdzające posiadaną przez pracowników specjalizację,
 o) pełen panel oznaczeń wykonywanych przez laboratorium oferenta,
  p) opinię księgi rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej wydaną przez uprawnione instytucje,
 r) wypełniony formularz ofertowy.

2. Postać oferty
Oferta  winna  być  sporządzona  w  języku  polskim  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.  Wszystkie  zapisane  strony  oferty  powinny  być  ponumerowane  i  podpisane  przez 
osobę /y/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty 
przez  osobę  nie  wymienioną  w  dokumencie  potwierdzającym  uprawnienie  do  występowania  w 
obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo. Dokumenty składające się na ofertę mogą być  
przedstawione w formie  oryginału  lub kserokopii  poświadczonej  za  zgodność z oryginałem przez 
Oferenta. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.  
Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo do drugiego miejsca po przecinku w PLN. 
Każdy Oferent może złożyć w niniejszym konkursie tylko jedną ofertę. Oferty składane są w jednym 
egzemplarzu. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Opakowanie i oznakowanie ofert
Oferty  należy  składać  w  nieprzejrzystych  i  zamkniętych  kopertach  lub  opakowaniach.  Należy 
stosować  koperty  lub  opakowania  zewnętrzne  i  wewnętrzne.  Koperta  zewnętrzna  powinna  być 
zaadresowana do Zamawiającego na adres: Szpital w Śremie Sp. z o. o., ul. Chełmońskiego 1, 63-100 
Śrem  oraz  powinna  być  oznakowana  następująco:  „Oferta  konkursowa  na  świadczenie  usług 
medycznych  w  zakresie  badań  diagnostyki  laboratoryjnej  z  uwzględnieniem  badań 
mikrobiologicznych i serologicznych  -  dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o.”. 

       Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą
i dokładnym adresem Oferenta.
Oferty nadesłane pocztą lub pocztą kurierską do postępowania konkursowego winny być pakowane
w dodatkową kopertę zewnętrzną. 

Część V   Termin wykonania  usługi  

1. Termin realizacji usług: od podpisania umowy do 31.12.2016r.

          Część  VI   Opis  kryteriów oraz opis sposobu obliczania ceny ofert  

1.  Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  posługiwał  się  będzie 
następującym kryterium – cena 100%

Wartość punktowa ceny wyliczana w/g wzoru : Cn : Cb x P x W

− Cn           cena najniższa oferty

-      Cb           cena badanej oferty 

-      P              jednolita skala punktowa (100 pkt)



− W             waga procentowa kryterium ceny 

2. Cena oferty powinna być obliczona jako suma cen jednostkowych 244 pozycji (rodzajów badań)– 
załącznik  1b  przedstawiona  zgodnie  z  punktem  2  części  III.  Cena  jednostkowa  poszczególnych 
pozycji w zał. 1b nie może przekraczać podanej ceny uśrednionej o więcej niż 4%.

3. Cena oferty ma obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w 
przypadku  badań  wykonywanych  poza  udostępnionym  pomieszczeniem  cena  nie  może  zawierać 
kosztów dodatkowych, np. transport, itp. 

                      Część VII   Warunki umowy o wykonanie zamówienia   

1.  Warunki  umowy  stanowi  Załącznik  nr  2. Przyjęcie  warunków  konkursu  jest  jednoznaczne
z przyjęciem warunków umowy proponowanych przez Udzielającego zamówienie. 

Część VIII   Termin i miejsce składania ofert  

1. Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o konkursie, nie później niż do dnia 
24.09.2013 roku w sekretariacie Szpitala w Śremie do godz. 10:00.
2. Oferty dostarczone osobiście lub pocztą kurierską winny być złożone u Udzielającego zamówienie 
w terminie określonym w ogłoszeniu i Dokumentacji Konkursowej (DK), tj. do dnia  24.09.2013r. do 
godz. 10:00.
3.  Termin związania ofertą upływa po 30 dniach. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.
4.  Oferty  złożone  po  terminie  będą  zwrócone  Oferentowi  bez  otwierania  po  upływie  terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu.

Część  IX   Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących Dokumentacji Konkursowej  

1.  Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Udzielającego zamówienie (najpóźniej do 13.09.2013) o 
wyjaśnienie dokumentacji konkursowej, kierując swe pytania wyłącznie na piśmie. 
2.  Wykaz  osób  ze  strony  Udzielającego  zamówienie  upoważnionych  do  kontaktowania  się
z Oferentami:
- w sprawie przedmiotu konkursu :   Justyna Jasińska   –   tel. 61 281 54 43

- w sprawie procedury konkursu:      Alina Pietrzak      –    tel. 61 281 54 62

       Tomasz Bartkowiak   –    tel. 61 281 54 62 

Część X   Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat oceny ofert  

1. Otwarcie ofert
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.09.2013 roku w siedzibie Udzielającego zamówienie tj. w 
Szpitalu w Śremie, ul. Chełmońskiego 1, I piętro, pokój 130, o godzinie  10:30.
Otwarcie ofert jest jawne.

Oferty, które nadeszły drogą pocztową w kopertach /opakowaniach/ zewnętrznych naruszonych będą 
traktowane jako odtajnione i zwrócone Oferentom bez rozpatrzenia.
Oferty wycofane będą zwrócone Oferentom bez otwierania koperty wewnętrznej.

2. Publiczne badanie ofert
Sprawdzenie nienaruszalności kopert zewnętrznych i kopert wewnętrznych ofert, prawidłowości ich 



oznakowania zgodnie z zapisami Dokumentacji Konkursowej.
Dane o Oferencie, którego koperta jest otwierana i cenie oferty ogłaszane są osobom obecnym na sesji 
otwarcia ofert oraz niezwłocznie odnotowywane w protokole z sesji otwarcia ofert.
Informacje,  o których mowa doręcza się Oferentom,  którzy nie byli  obecni przy otwieraniu ofert,
na ich wniosek.

3. Poufne badanie ofert 
Ocena ofert dokonywana będzie zgodnie ze sposobem określonym w części VI  niniejszej DK.

Część  XI    Pouczenie  o  środkach  odwoławczych  przysługujących  Oferentom  w  toku   
konkursu o udzielenie zamówienia.

1. Oferentom przysługują środki odwoławcze, o których mowa w art. 26 i 27 ustawy z dnia 
15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. Nr 217 t.j.).

Część  XII   Tryb ogłoszenia wyników konkursu, tryb zawarcia umowy     

1. Wybór Oferenta
Udzielający zamówienie podpisze umowę z Oferentem, który przedłożył  ofertę najkorzystniejszą z 
punktu  widzenia  kryteriów  przyjętych  w  niniejszym  konkursie  i  podanych  w  punkcie  15 
Dokumentacji Konkursowej w ciągu 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

2. Ogłoszenie wyników konkursu.
Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone w  siedzibie  Udzielającego  zamówienie  przez  wywieszenie 
wyników konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szpitala.
Niezależnie od ogłoszenia wyników konkursu na tablicy ogłoszeń, o wyborze oferty niezwłocznie 
powiadomieni  będą  pisemnie  wszyscy  Oferenci  z  podaniem  nazwy  /firmy/  i  adresu  /siedziby/ 
wybranego oferenta oraz ceny zamówienia.

3. Powiadomienie Oferenta o wygraniu konkursu.
Oferent,  którego  oferta  została  wybrana  zostanie  powiadomiony  pismem akceptującym  o  decyzji  
Udzielającego  zamówienie.  Pismo  akceptujące  zostanie  wysłane  niezwłocznie  po  rozstrzygnięciu 
konkursu.

Śrem ,  dnia 02.09.08.2013

Przedmiot zamówienia                                      Prezes Zarządu 
                                                                                                
Justyna Jasińska                                                                     Michał Sobolewski 

..........................                  .....................................
       Podpis            Podpis



Załącznik  nr 1

FORMULARZ OFERTY

...................................................
(pieczęć Oferenta)

                                                                   

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert na świadczenie  usług 
medycznych  w  zakresie badań  diagnostyki  laboratoryjnej  z  uwzględnieniem  badań 
mikrobiologicznych  i  serologicznych   -   dla  potrzeb  Szpitala  w  Śremie  Sp.  z  o.  o. ofertę 
konkursową składa:

1. Nazwa Oferenta:……………...……………………………………………………………………......

dres…………………………………………………………………………………………........
....................................................................................................................................................................

   
2.  Osobą/osobami  do  kontaktów  z  Udzielającym  zamówienie  odpowiedzialnymi  za  wykonanie 
zobowiązań umowy jest/są: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
telefon kontaktowy, faks, e- mail 

....................................................................................................................................................................

3. Dane do 

umowy ......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4. Oferujemy wykonanie zamówienia po cenach określonych w formularzu cenowym, który stanowi 
załącznik 1b oraz 1c.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Dokumentacją Konkursową i nie wnosimy do niej żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą do czasu wskazanego w Dokumentacji Konkursowej,  
tj. przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 

7. Oświadczamy, że przyjmujemy do wiadomości, iż zmiana cennika usług może nastąpić w drodze 
podpisanego aneksu do umowy. 



8. Przyjęliśmy następujące warunki płatności:  min. 30 dni od daty otrzymania przez Udzielającego 
zamówienie od nas prawidłowo wystawionej faktury. 
9.  Oświadczamy,  że zobowiązujemy się do dostarczenia w terminie do 30 dni od daty podpisania  
umowy do dostarczenia umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej pod rygorem rozwiązania 
umowy bez wypowiedzenia.

10. Uznajemy  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.

11. Oświadczamy, że nie wnosimy zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązujemy się 
do jej podpisania na warunkach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.

12. Dokumenty składające się na ofertę:
/1/ Wypełniony formularz cenowy - zał. 1c
/2/    Oświadczenie Oferenta – załącznik nr 3

a) wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej potwierdzający dopuszczenie do obrotu 
               prawnego w zakresie objętym zamówieniem,

  b)  Poświadczona  kopia  wypisu  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego*/  ewidencji  działalności 
gospodarczej *

     c) dokument potwierdzający nadanie NIP,
     d) dokument potwierdzający nadanie REGON,
     e) kopia polisy OC,

            f) referencje dotyczące współpracy z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej i mikrobiologii,

            g) dokumenty potwierdzające prowadzenie outsourcingu w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej (kopie umów z minimum 3 ośrodkami),

h) oświadczenie o liczbie laboratoriów (wraz z wykazaniem) działających o wdrożony system 
zarządzania jakością, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami ISO 9001:2008 z zakresu 
medycznej diagnostyki laboratoryjnej (wraz z kopiami certyfikatów),

i) oświadczenie przyjmującego zamówienie iż nie będzie prowadził działalności 
konkurencyjnej  wobec Udzielającego Zamówienie w zakresie świadczenia usług 
medycznych; dotyczy to firmy przyjmującego zamówienia jak i firm zależnych lub 
powiązanych kapitałowo,

            j) pisemne zobowiązanie wdrożenia w laboratorium systemu zarządzania jakością, 
            k) oświadczenie przyjmującego zamówienie o stałości cen na badania objęte postępowaniem 

konkursowym przez okres trwania umowy,
            l) podpisany wypełniony projekt umowy na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej i mikrobiologii,
             ł) pisemną koncepcję świadczenia usług stanowiący przedmiot konkursu,

m) specyfikację programu do obsługi laboratorium który będzie używany do zrealizowania
                zamówienia,

 n) dokumenty potwierdzające posiadaną przez pracowników specjalizację,
 o) pełen panel oznaczeń wykonywanych przez laboratorium oferenta,
  p) opinię księgi rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej wydaną przez uprawnione instytucje,
 r) wypełniony formularz ofertowy 

/3/ Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę (jeżeli wymagane)
/4/ Poświadczona kopia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

13. Oferta została złożona na........... ponumerowanych i podpisanych stronach.



                                                                                                             
 ............................................
Miejscowość, data                                                                                                 

      
    Pieczątka i podpis 

.................................................
 podpisy osoby uprawnionej do składania 

 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy



 UMOWA 
O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI 

LABORATORYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I 
SEROLOGICZNYCH DLA POTRZEB SZPITALA W ŚREME SP. Z O.O. 

zawarta w dniu ……………………. w Śremie 

pomiędzy 

 Spółką Szpital w Śremie sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Chełmońskiego 1 wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto 
i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000390057,  reprezentowaną przez Pana Michała Sobolewskiego – Prezesa Zarządu 
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia”.

a

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez
.......................................................................................................................................................

zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”
następującej o treści:

§ 1

1. Udzielający  zamówienia  zleca  a  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się 
do wykonywania  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  diagnostyki  laboratoryjnej 
z uwzględnieniem  badań  mikrobiologicznych  i  serologicznych  dla  potrzeb  Szpitala 
w Śremie Sp. z o. o.

2. Podstawę  wykonywania  świadczeń,  o  których  mowa  w  §1  pkt.1  będzie  stanowić 
pisemne imienne zlecenie, opatrzone pieczęcią Udzielającego zamówienia i podpisem 
lekarza  kierującego  lub  zlecenie  przekazane  drogą  elektroniczną  zgodnie 
z postanowieniami § 4.

Szczegółowy zakres świadczeń wraz z ich ceną, terminem wykonania, szacunkową liczbą 
oraz użytą metodą, będących przedmiotem umowy określa załącznik nr 1 do umowy.



§ 2

Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  przyjmuje  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  
za  zapewnienie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  przez  osoby  o  odpowiednich 
uprawnieniach  i  kwalifikacjach  zawodowych  oraz  wymaganiach  zdrowotnych 
określonych w odrębnych przepisach. 

§ 3

Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  rejestru  przyjmowanych 
zleceń i wyników badań wykonanych na ich podstawie oraz udostępnienia rejestru bądź 
też  zestawień  utworzonych  na  jego  podstawie  na  każde  żądanie  Udzielającemu 
zamówienia lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 4

1. Rozliczenia  stron  za  wykonanie  świadczeń  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy 
dokonywane  będą  miesięcznie  na  podstawie  cen  jednostkowych  brutto  oraz  ilości 
świadczeń określonej w oparciu o rejestr, o którym mowa w § 3.
2. Należność za świadczenia płatna będzie za okres jednego miesiąca w terminie 21 dni od 
daty  otrzymania  faktury  oraz  wykazu  świadczeń  wykonanych  na  rzecz  udzielającego 
zamówienie.
3. Wykaz udzielonych świadczeń zawierać będzie, co najmniej dane zlecającego 
świadczenie oraz rodzaj, liczbę, cenę i łączną wartość świadczeń w podziale na 
poszczególnych zlecających.
4. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień wpływu środków na konto bankowe 
przyjmującego zamówienie.
5. W przypadku zamówienia na świadczenie usług nie będących przedmiotem niniejszej 
umowy,  strony  ustalają  w  wyniku  negocjacji  ceny,  które  zostaną  zawarte  w  formie 
pisemnego aneksu do umowy. 

 6. Ceny jednostkowe świadczeń mogą ulec zmianie  jedynie w oparciu o wskaźnik wzrostu 
cen towarów i  usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS lub w przypadku zmiany 
obowiązujących  stawek  podatku  VAT  na  komponenty  kosztowe,  jeżeli  zmiana  ta 
wpływać  będzie  na  wysokość  cen  jednostkowych  świadczeń.  Pierwsza  waloryzacja 
nastąpi z dniem 1 stycznia 2015 r.
 7. W przypadku zmiany cen jednostkowych świadczeń ze względu na zmianę stawek 
podatku VAT dla komponentów kosztowych, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się 
poinformować  o  tym  fakcie  Udzielającego  zamówienie  pisemnie,  na  miesiąc  przed 
wprowadzeniem  zmian.  Taka  zmiana  cen  nie  stanowi  zmiany  umowy  i  nie  wymaga 
odrębnych  aneksów.  W  przypadku  obciążenia  podatkiem  VAT  świadczeń  będących 
przedmiotem niniejszej umowy, ceny jednostkowe tych świadczeń zostają podwyższone o 
obowiązującą stawkę VAT z chwilą poinformowania przez Przyjmującego Zamówienie.

8.  Udzielający  zamówienia  upoważnia  Przyjmującego  zamówienie  do  wystawiania 



rachunków bez podpisu Udzielającego zamówienie.

§ 5

1. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych 
niniejszą umową ponosi Przyjmujący zamówienie.
2.  Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług.
3. Przyjmujący zamówienie w ciągu 10 dni od podpisania umowy przedłoży kopię polisy 
wraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia, oraz zobowiązuje się do systematycznego 
przedłużania jej w okresie trwania umowy i przedkładania Udzielającemu zamówienie.

§ 6

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 
osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie jest jednak zwolniony z obowiązku uzyskania pisemnej zgody 
na  zbycie  wierzytelności  z  tytułu  realizacji  niniejszej  umowy,  jeżeli  Udzielający 
zamówienia zalega za dwa pełne okresy płatności.
3.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  wykonywać  badania  laboratoryjne  dla 
podmiotów trzecich  w taki  sposób,  aby działanie  to nie miało  negatywnego wpływu  
na ilość i jakość świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 7

Przyjmujący zamówienie gwarantuje współpracę z Udzielającym zamówienie w zakresie 
nadzoru,  poprawy  jakości,  oceny  wiarygodności  stosowanych  metod  i  uzyskiwanych 
wyników, a także wdrażania nowych metod diagnostycznych. 

§ 8

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli przeprowadzanej przez 
Udzielającego zamówienie w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia.

2.  Przyjmujący  Zlecenie  zobowiązuje  się  do  poddania  kontroli  przeprowadzanych  przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie i na zasadach określonych w ustawie  z dnia 27 
sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków 
publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz 1027 z późn. zm.). 

§ 9

1. Celem zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, Udzielający zamówienia udostępnia 
na potrzeby wykonywania badań diagnostycznych pomieszczenia o łącznej powierzchni 

184 m2 .



2.  Przyjmującemu  zamówienie  przysługuje  prawo  do  wykorzystywania  pomieszczeń 
określonych w ust. 1 do wykonywania w nim badań również na rzecz innych podmiotów 
niż Udzielający zamówienia, jednak wykonywanie tych badań nie może mieć wpływu na 
terminowość oraz jakość wykonania badań będących przedmiotem niniejszej umowy. 

3.  Pomieszczenia  mają  zapewniony dostęp  do  energii  elektrycznej,  wody,  centralnego 
ogrzewania, mają zapewnione odprowadzenie zanieczyszczeń oraz wywóz śmieci. 

4.  Koszty  związane  z  korzystaniem przez  Przyjmującego  Zlecenie  tj.  opłat  za  zużycie 
energii  elektrycznej,  zużycie wody i za odprowadzanie ścieków a także wywóz śmieci  
i korzystanie  z  łączności  telekomunikacyjnej,  Przyjmujący  Zlecenie  będzie  pokrywał 
adekwatnie  do  faktycznego  zużycia  wykorzystywanych  mediów  mierzonego 
zainstalowanymi  przez  Udzielającego  Zlecenie  licznikami  lub  innymi  urządzeniami 
pomiarowymi  wg  stawek  stosowanych  przez  właściwe  przedsiębiorstwa  użyteczności 
publicznej. Przyjmujący Zlecenie będzie uiszczał opłaty na rzecz Udzielającego Zlecenie 
na podstawie wystawianych przez niego refaktur. Opłata za ogrzewanie będzie obliczana 
odpowiednio i proporcjonalnie w stosunku do powierzchni użytkowanych pomieszczeń 

wg stawki 20 zł netto/m2. 

5. Koszty wywozu śmieci i utylizacji odpadów związanych z działalnością Przyjmującego 
Zlecenie  w  przekazanych  mu  pomieszczeniach  Przyjmujący  zlecenie  będzie  ponosił 
rozliczając  się  bezpośrednio  z  jednostką  świadczącą  te  usługi  na  podstawie  umowy 
zawartej  bezpośrednio  przez  Przyjmującego  Zlecenie  z  tą  jednostką,  przy  czym 
Udzielający  Zlecenia  zobowiązany  jest  zapewnić  Przyjmującemu  zlecenie  miejsce  na 
ustawienie  pojemników  na  odpady  wraz  z  odpowiednim  dojazdem  umożliwiającym 
załadunek i odbiór pojemników. 

6.  Pomieszczenia  zostaną  wydane  Przyjmującemu  Zlecenie  na  podstawie  protokołu 
zdawczo  –  odbiorczego,  w  którym  szczegółowo  opisany  zostanie  stan  techniczny 
pomieszczeń  w chwili wydania.

7. Przyjmujący Zlecenie zobowiązany jest do ubezpieczenia użytkowanych przez siebie 
pomieszczeń od zdarzeń losowych oraz kradzieży. 

8. Przyjmującemu Zlecenie nie może oddać w podnajem udostępnionych pomieszczeń bez 
zgody Udzielającego Zlecenia. 

9.  Przyjmujący Zlecenie zobowiązany jest używać przekazane pomieszczenia w sposób 
odpowiadający ich przeznaczeniu, przy przestrzeganiu przepisów w zakresie ochrony p-
poż, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony mienia. 



§ 10

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia 31 grudnia 2016 r.
Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu:

a) z upływem terminu określonego w ust. 1,
b)  z  dniem  zakończenia  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  będących  przedmiotem 
umowy  przez  Udzielającego  Zamówienia,  z  tym  że  przekształcenia  formy  prawnej 
dotyczące Udzielającego zamówienie nie stanowią podstawy rozwiązania umowy. Jest ona 
wiążące dla następców prawnych Udzielającego zamówienie
c) w przypadku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego jeśli druga 
strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.

2. Udzielający  zamówienie  może  wypowiedzieć  niniejszą  umową  z  zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:

a) Przyjmujący zamówienie nie wywiąże się z terminu wykonania badań,
b) Udzielający zamówienie stwierdzi, że badania wykonane są z nienależytą starannością
c) Przyjmujący zamówienie będzie używał przekazanych pomieszczeń niezgodnie z ich 
przeznaczeniem, z naruszeniem postanowień § 9 umowy.

3. Umowa  ulega  rozwiązaniu  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia  w  przypadku  nie 
udokumentowania  w  terminie  10  dni  od  daty  jej  podpisania  przez  Przyjmującego 
zamówienie zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
o której mowa w art. 25 ustawy o działalności leczniczej.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  oraz  wprowadzenie  nowych  postanowień 

niekorzystnych  dla  Udzielającego  zamówienia  lub  Przyjmującego  zamówienie  może 
nastąpić tylko w sytuacji, gdy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy.

§ 12

1. W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mieć  będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej. 

2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 
właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienie.

§ 13

1. Umowa wraz z ofertą i załącznikami stanowi integralną całość.
2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej strony.



                _____________________ _______________________

    Udzielający zamówienia Przyjmujący zamówienie

                                                                                                                  



Załącznik nr 3

...................................................
(pieczęć Oferenta)

Szpital w Śremie Sp. z o. o.
ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę

NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W 
ZAKRESIE  BADAŃ  DIAGNOSTYKI  LABORATORYJNEJ  Z  UWZGLĘDNIENIEM  BADAŃ 
MIKROBIOLOGICZNYCH  I  SEROLOGICZNYCH  DLA  POTRZEB  SZPITALA  W  ŚREMIE  SP 
ZO.O
oświadczamy, że:
1.  posiadamy  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.  posiadamy wiedzę i doświadczenie;
3.  dysponujemy  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia;
4.  znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia;

...........................................
Miejscowość, data                                                                                                 
      

Pieczątka i podpis 

                                                                                          .............................................
                                                                                          podpisy osoby uprawnionej do składania 
                                                                                           oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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