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Głubczyce, dn. 24.01.2014r. 

 
 
 
 
 
 

 
Do wszystkich 

uczestników post ępowania 
 

  Dotyczy post ępowania prowadzonego w trybie do 14.000 euro na świadczenie usługi 
wykonywania bada ń mikrobiologicznych na rzecz SP ZOZ w Głubczycach, sygn. akt  2 / I / 14, 
wyjaśnienia i modyfikacja tre ści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach niniejszym wyjaśnia treść ogłoszenia o 
zamówieniu w trybie do 14.000 euro w niniejszym postępowaniu. 
 
Pytanie nr 1 
Czy zawarta w formularzu ofertowo-cenowym, w pozycji nr 3 - Antybiogram  (jeden krążek) liczba 230 
oznacza:     
a) 230 krążków antybiogramowych i w kolumnie nr 4 (tj. cena jednostkowa netto) wymagane jest zapisanie 
ceny jednostkowej jednego krążka antybiotykowego użytego do wykonania antybiogramu. Wykonawca 
szacuje, że 230 krążków to około 30 antybiogramów (ilość zużytych krążków do wykonania jednego 
antybiogramu zależy od drobnoustroju dla którego ten antybiogram jest wykonywany). 
 
b) 230 oznacza liczbę antybiogramów i w kolumnie nr 4 (tj. cena jednostkowa netto) wymagane jest 
zapisanie ceny jednostkowej jednego antybiogramu, a cena jest średnią ceny trzech metod zalecanych 
przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości. 
Odpowied ź: 230 oznacza liczbę antybiogramów; w kolumnie nr 4 należy podać cenę jednostkową 1 
antybiogramu. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z zapisów w §5 pkt 2, bądź na uzupełnienie, iż „zapis w §5 
pkt 2 nie będzie obowiązywał w przypadkach wskazanych w §5 pkt 1” ? 
Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do par. 5 ust. 2 "(...) z zastrzeżeniem ust. 1". W 
załączeniu aktualny załącznik nr 2 – projekt umowy uwzględniający powyższą zmianę. 
 
Pytanie nr 3 
„Materiały do badań będą dostarczane przez Zamawiającego, jeżeli odległość od siedziby Zamawiającego 
wynosi do 50 km,  powyżej 50 km transport zapewnia Wykonawca” (§5 pkt 2).  Proszę o doprecyzowanie czy 
50 km to odległość liczona jako suma dojazdu od siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy i z 
powrotem, czy tylko od siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy ? 
Odpowied ź: 50 km to odległość od siedziby zamawiającego do Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 4 
Czy zamawiający będzie zlecał wykonywanie badań mikrobiologicznych, przekazywał materiały do badań i 
oczekiwał ich wyniku tylko w dni robocze do poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 14.30? 
Odpowied ź: Tak. 
 
Powy ższe odpowiedzi i modyfikacje stanowi ą integraln ą część ogłoszenia o zamówieniu w trybie do 
14.000 Euro. 
 
 
 
 

Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach – Adam Jakubowski 
 .................................................................. 
podpis osoby odpowiedzialnej za opis  
i oszacowanie wartości zamówienia 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki  
Zdrowotnej w Głubczycach 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 
48-100 Głubczyce  
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załącznik nr 2 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta  dnia ……………….r. w Głubczycach 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej,   

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce  

NIP: 748-14-15-846, Regon: 000311579, KRS: 0000008514 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora –  Adama Jakubowskiego 

przy kontrasygnacie Głównej Ksi ęgowej – Gra żyny Czajkowskiej 

zwanym dalej Zamawiaj ącym   a 

………………………………………………………………………….. 

KRS ……………………… NIP ……………….Regon……………….. 

 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawc ą, została zawarta umowa o treści: 

 

§ 1 

W oparciu o postępowanie przeprowadzone w trybie do 14.000 EURO - sygn. akt: 2 / I / 14 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań mikrobiologicznych na 

rzecz SP ZOZ w Głubczycach zgodnie z ofertą z dnia ……………..r. Typy badań mikrobiologicznych, 

zleconych Wykonawcy, wykazano w formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli dane zawarte w 

ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe.  

2. Podstawę do wykonania przez Wykonawcę badań objętych niniejszą umową stanowić będzie 

pisemne skierowanie na badania wystawione przez lekarzy Zamawiającego, opatrzone 

pieczęcią nagłówkową z danymi: Szpitala, Oddziału i Lekarza zlecającego. Karty Skierowań 

zabezpiecza Wykonawca. 

3. Wykonawca niezwłocznie poda do wiadomości Zamawiającego, w formie telefonicznej 

informacje, że wynik badanego materiału znacząco odbiega od normy. Fakt ten Wykonawca 

winien zarejestrować zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

4. Materiały do badań będą dostarczane przez Zamawiającego, jeżeli odległość od siedziby 

Zamawiającego wynosi do 50 km, powyżej 50 km transport zapewnia Wykonawca. 

5. Wykonawca zapewnia, że badania stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane przez 

osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach 

zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, przy użyciu aparatury medycznej, urządzeń 

i sprzętu spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach. 
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6. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

7. W sytuacji, gdy wartość przedmiotu umowy zostanie wyczerpana przed upływem terminu na jaki 

umowa została zawarta, Wykonawca nie będzie miał roszczenia względem Zamawiającego o 

wykonanie umowy przekraczającej jej wartość. 

8. W przypadku stwierdzenia przypadków nienależytego wykonania umowy reklamacje będą 

załatwiane w terminie nie dłuższym niż ……godzin od daty zgłoszenia.  

 

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto (wraz z VAT)  w 

kwocie: …………...................………. zł, słownie: …………………………………….…... zł. 

Wartość netto:  ……….........…….….. zł, słownie: ………………………………...………. zł. 

2. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie cena brutto, natomiast cena netto 

pozostanie niezmienna przez cały okres trwania umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje, iż ceny jednostkowe nie wzrosną przez cały okres obowiązywania 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 
§4 

1. Za wykonane przez Wykonawcę badania Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

Wykonawcy wynagrodzenia obliczonego według formularza ofertowo-cenowego stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy. 

2. Rozliczenie za wykonane badania będzie dokonywane w okresach miesięcznych, na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. Podstawę do wystawienia faktur VAT stanowić 

będzie dołączone do nich zestawienie (raport) wykonanych przez Wykonawcę badań. Wykonawca 

zastrzega sobie możliwość przekazywania Zamawiającemu zestawień w określonej przez 

Wykonawcę formie elektronicznej. 

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za wykonane usługi medyczne 

bez podpisu Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

 

§5 

1. Wykonawca zwolniony jest od wykonania badań objętych niniejszą Umową oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie badań, jeżeli przeszkodą w realizacji 

zleconych przez Zamawiającego badań będzie działanie siły wyższej lub zaistnienie zdarzeń od 

Wykonawcy niezależnych, w szczególności w przypadku braku dostawy energii elektrycznej do 

obiektu, w którym Wykonawca wykonuje na rzecz Zamawiającego badania, awarii aparatury 

niezbędnej do wykonania badań lub przeglądu technicznego aparatury (serwisowanie sprzętu). 

2. W przypadku brak możliwości wykonania badań zleconych przez Zamawiającego, Wykonawca 

pokrywa różnicę w cenie badania, jakie Zamawiający zlecił u innego Wykonawcy, z 

zastrze żeniem ust. 1 . 

§6 

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące swoim 

zakresem badania wykonywane na podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 

ciągłego utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania niniejszej 

Umowy. 
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§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji podlegających ochronie 

uzyskanych od Zamawiającego w czasie wykonywania Umowy, a w szczególności danych 

osobowych, jednostek chorobowych pacjentów oraz wyników badań. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1, Zamawiający może 

rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także dochodzić roszczeń na 

zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego. 

 

§8 

Wykonawca wyraża gotowość poddania się kontroli przeprowadzanej przez właściwy Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie poprawności wykonywania badań oraz 

prowadzenia sprawozdawczości statystycznej i dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa. 

 

§9 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej części przedmiotu 

umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności za które odpowiada 

Wykonawca; 

b) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy nie wykonanego w terminie,  

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanego przedmiotu umowy, w razie  rozwiązania przez Wykonawcę umowy z 

powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający; 

3) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§10 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i zmiany te nie są 

niekorzystne dla Zamawiającego. 

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zgody obu Stron, wyrażonej w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana postanowień Umowy w drodze porozumienia Stron wymaga uprzedniego pisemnego 

wniosku. Wniosek o dokonanie zmian w treści Umowy musi zawierać propozycje zmiany wraz z 

podaniem argumentacji uzasadniającej wprowadzenie zmiany. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że zmiany niniejszej Umowy, wynikające z istotnych zmian zasad 

dotyczących wykonywania badań – wprowadzonych zarządzeniami NFZ – nie wymagają 

pisemnego umotywowania oraz zgody stron. 

 

 



                                                                   
 

 

  

5 

§11 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia, 

dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także bez 

odrębnego pisemnego uprzedzenia, w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień 

koniecznych do wykonywania badań objętych niniejszą Umową. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 

albo też w ogóle nie rozpocznie jej realizacji, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany 

sposobu jej wykonania, albo do rozpoczęcia jej wykonywania, wyznaczając Wykonawcy w tym 

celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, uprawniony będzie 

do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

4. Skuteczność rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia uzależniona jest od 

zachowania formy pisemnej oświadczenia.  

 

§12 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§13 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa właściwe dla przedmiotu Umowy. 

 

 

§14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA                                                                                                       ZAMAWIAJ ĄCY     

 

 

 


