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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 3/BD/2019 EZRA

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w formularzu oferty,
w którym oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umowy i w przypadku wybrania
jego oferty jest gotów do podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego warunkach.

Ogólne warunki umowy istotne dla Zamawiającego są następujące:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania niżej wymienione badania
laboratoryjne:
1. Krew: morfologia, glukoza, mocznik, kreatynina, GOT, GTP, GGTP, kwas moczowy,
bilirubina całkowita, elektrolity Na, elektrolity K, elektrolity Mg, elektrolity Ca,
elektrolity Cl, elektrolity Lit, lipidogram, białko całkowite, OB., CRP, żelazo, ferrytyna,
amylaza.
2. Hormony: TSH, fT3, fT4, FSH, LH, estradiol, testosteron, prolaktyna, poziom
walproinianów w surowicy, poziom karbamazepiny w surowicy.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpłatne badania laboratoryjne, o których mowa w
ust 1 w laboratorium Wykonawcy zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi w ofercie
z dnia ……….
2. Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana sukcesywnie na zlecenie
Zamawiającego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania badań w swojej siedzibie.
§2
1. Zamawiający zleca usługi, a Wykonawca podejmuje się wykonać odpłatnie badania
laboratoryjne otrzymanego materiału na podstawie imiennych skierowań lub załączonej
listy imiennej wraz z numerem PESEL, opatrzonej pieczątką i podpisem upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego.
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z zawodową starannością i zgodnie z
obowiązującymi procedurami.
3. Powtórzenie badania wykonanego niewłaściwie nastąpi na koszt Wykonawcy z
wyłączeniem materiału źle pobranego lub błędnie oznakowanego przez pracownika
Wykonawcy.
4. Wykonawca pobiera materiał we własnym zakresie i znakuje go kodami kreskowymi.
5. System do pobrań materiału dostarczy Wykonawca.
6. Wyniki badań znacznie odbiegające od normy, co może zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta
będą uznawane przez obie strony za pilne i Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
powiadomienia o powyższym Zamawiającego telefonicznie na numer …...
7. W przypadku awarii aparatury lub działania siły wyższej Zamawiający dopuszcza opóźnienia
w wykonaniu usługi, bądź konieczność powtórnego pobrania materiału bez naliczania
Wykonawcy kar umownych.
8. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać badania laboratoryjne przy użyciu odczynników
spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 20.05.2010r.
o wyrobach
medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 211 z późn.zm.), które zostały zgłoszone do
Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania materiału w systemie próżniowym zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r. w sprawie standardów jakości dla
medycznych
laboratoriów diagnostycznych
i
mikrobiologicznych (t.j. Dz.
U. z 2016 roku poz. 1665 z późn.zm.) z zapewnieniem pojemników próżniowych (system
zamknięty) do pobierania materiału.
10. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi
aktualnie przepisami prawnymi w sposób odpowiadający zasadom współczesnej wiedzy
medycznej prowadząc stosowną dokumentację medyczną.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość wykonania
świadczeń objętych umową.
§3
1. Zamawiający powierza Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe jedynie w celu i
zakresie niezbędnym do właściwego wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszej umowie i
oświadcza, że znane są mu przepisy prawa regulującego przetwarzanie danych osobowych
określone w zapisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz innych obowiązujących w
tym zakresie aktach prawnych.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zobowiązuję się do
zastosowania środków zabezpieczających zbiór danych osobowych, o których mowa w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności zabezpieczyć powierzone dane osobowe
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
6. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe w systemie informatycznym
eksploatowanym w siedzibie oraz w laboratoriach uczestniczących w wykonaniu badań.
7. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli dotyczącej przestrzegania przez
Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych w zbiorze określonym w niniejszej
umowie.
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich potrzebnych informacji oraz
zapewnienia dostępu do powierzonych danych osobowych osobom wykonującym
czynności kontrolne ze strony Zamawiającego w zakresie niezbędnym do kontroli.
9. Uprawnienia kontrolne przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszej
umowie mogą być wykonywane przez Zamawiającego w terminach uprzednio
uzgodnionych przez Strony umowy, w miejscach przetwarzania danych osobowych
objętych umową.
10. W przypadku kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych przez uprawnione
do tego przepisami prawa organy państwowe, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego z zastrzeżeniem możliwości wzięcia udziału w
kontroli przedstawiciela Zamawiającego, o ile organy kontrolne to umożliwiają.
§4
1. Oferta Wykonawcy zawierająca cennik asortymentowy usług w cenach netto stanowi
integralną część niniejszej umowy. Podatek VAT zostanie doliczony do cen zgodnie z
obowiązującym prawem.
2. Ceny podane w ofercie Wykonawcy nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania
umowy.
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3. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań lub usług nie ujętych w ofercie
Wykonawcy, zapłata nastąpi wg cen obowiązujących u Wykonawcy.
§5
Strony ustalają następujące warunki płatności
1. Wykonawca wystawia fakturę VAT za okres jednego miesiąca do 8 dnia następnego
miesiąca na podstawie wykazu wykonanych badań załączonych do faktury.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonane badania na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypłaty wynagrodzenia w terminie późniejszym niż
wynikający z zapisów ust. 3 w przypadku od niego niezależnego.
§6
W przypadku zawinionego i pisemnie udokumentowanego nieprawidłowo wykonanego przez
Wykonawcę badania lub usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca, tj. wykonuje powtórnie
badania na swój koszt lub w przypadku braku takiej możliwości – na zasadach określonych w
Kodeksie Cywilnym ponosi odpowiedzialność do wysokości posiadanego OC.
§7
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
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§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

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

WYKONAWCA

…..............................
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