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Załącznik nr 6 

                                                                  Umowa                                            projekt 

 

będąca wynikiem przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie usług medycznych w 

zakresie badań laboratoryjnych 

 

Zawarta dnia  …………..  w Sejnach, ul. Dr E. Rittlera 2 pomiędzy:   

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Sejnach, ul. Dr E. 

Rittlera 2, działającym na podstawie wpisu Krajowego Rejestru Sądowego: 0000029738 

Zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają: 

…………………………………………. 

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….

  

zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają: 

………………………………………… 

 

o następującej treści: 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

całodobowych usług wykonywania badań laboratoryjnych wg załącznika nr 1 do umowy: 

formularz ofertowo - cenowy. 

§2 

1. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z wykorzystaniem pomieszczeń i urządzeń 

stanowiących własność Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy dzierżawy. 

2. Wykonawca korzysta przy realizacji umowy z materiałów i własnego sprzętu do 

wykonywania badań laboratoryjnych zgodnie z wykazem przedstawionym w ofercie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie: 

a) prawo do kontroli, w jakich jednostkach Wykonawca wykonuje badania zlecone 

Podwykonawcom, 

b) wprowadzenie nowych badań analitycznych w okresie trwania umowy - na zasadzie 

aneksu do umowy, 

c) zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stosowanych metod diagnostycznych 

przez niezależnego audytora. 

4. Wykonawca na własny koszt dokona połączenia laboratoryjnego systemu informatycznego 

z systemem e-zdrowie SP ZOZ w Sejnach w sposób zapewniający ciągłość pracy systemu 

SP ZOZ w Sejnach. Wymaga się aby program laboratorium był kompatybilny z 

programem e-zdrowie i umożliwiał dwukierunkowy elektroniczny przesył danych z 

laboratorium do SP ZOZ i z  SP ZOZ  do laboratorium. 

§3 

1. Świadczenie usług objętych przedmiotem umowy wymaga zachowania i przestrzegania 

reżimu sanitarno - higienicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca ponosi koszty zakupu środków czystości i preparatów dezynfekcyjnych oraz 

sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości. 

3. Rodzaj stosowanych preparatów dezynfekcyjnych Wykonawca stosuje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli czystości dzierżawionych pomieszczeń i 

urządzeń wymienionych w § 2 umowy. 
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§4 

Wykonawca przejmuje 2 (dwóch) pracowników Zamawiającego wg załącznika nr 3 do 

umowy na zasadach określonych w art. 23
1
 kodeksu pracy (j.t. Dz.U. z 1998, Nr 21, poz. 95 z 

późn. zm.). 

§5 

Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia pracowników laboratorium w ubranie i obuwie 

ochronne. 

§6 

1. Za    wykonaną    usługę     Zamawiający     zapłaci     kwotę     nie    wyższą    

niż………zł, słownie: …………………………………………………………………… 

2. Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (t.j. z 2011 r. Dz.U Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) usługi pod symbolem PKWiU 86 

są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. 

§7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonanie usługi na podstawie faktur 

wystawianych przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu obejmujący okres połowy miesiąca 

kalendarzowego. 

2. Wykonawca wystawia fakturę na podstawie prowadzonej ewidencji. 

3. Wykonawca przedstawi do zapłaty fakturę powołując się na niniejszą umowę. 

4. Faktura będzie realizowana na konto Wykonawcy:……………………………… w 

terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

§8 

1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 

grudnia 2017 r. 

2. W razie nie wykonania postanowień umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za uprzednim trzymiesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

3. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w formie zgodnego 

oświadczenia stron. 

§9 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w czasie trwania 

umowy. 

§10 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w przypadku zaistnienia 

okoliczności uniemożliwiających dalszą realizacje umowy, przez co rozumie się w 

szczególności: 

a) utratę przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

b) przerwę nawet 1 dzień w realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

umowy uniemożliwiającą Wykonawcy wywiązanie się ze swoich zobowiązań wobec 

Zamawiającego 

c) naruszenie przez Wykonawcę postanowień § 2 ust. 1 

§11 

Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej 

wysokości: 

a) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień urnowy bez zgody 

Zamawiającego, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % 

wartości przedmiotu umowy, 

b) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % 

wartości przedmiotu umowy. 

§12 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w czasie trwania 

umowy. 

§13 

Kary nałożone przez właściwe organy i instytucje z tytułu nie przestrzegania przepisów 

sanitarno – higienicznych, prawa pracy oraz BHP ponosi Wykonawca w zakresie jego 

odpowiedzialności. 

§14 

Zasady najmu pomieszczeń laboratorium określa odrębna umowa najmu. 

§15 

Do utrzymania stałego i bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym, Wykonawca wyznacza: 

………………………………………………………………………………............................. 

§16 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

§17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać 

Polubownie a w razie nie dojścia do ugody przez właściwy dla Zamawiającego Sąd 

Powszechny. 

§18 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Załączniki do umowy: 

 

 

WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY 


