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1. UDZIELAJ ĄCY ZAMÓWIENIE (zwany dalej: „ZAMAWIAJ ĄCYM”)

Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2

Tel.:  (81)  7443061,  fax:  (81)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,  
KRS 0000004020

Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez przyjmującego zamówienie (zwanego dalej: 
„Oferentem”lub  „Wykonawcą”) usług  w  zakresie  przeprowadzania  specjalistycznych  badań  i 
konsultacji na rzecz pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
2.2. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

3. PODSTAWY PRAWNE: 

Podstawa prawna: 

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654),

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

4.TERMIN REALIZACJI USŁUG
Usługi  w zakresie  w zakresie  przeprowadzania specjalistycznych badań  i  konsultacji  na rzecz 
pacjentów Szpitala  Neuropsychiatrycznego w Lublinie, będą  realizowane przez  okres jednego 
roku od dnia podpisania umowy.

5. WYKAZ WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW I ZAŁ ĄCZNIKÓW

Formularz ofertowy stanowi załącznik numer 1, do oferty, należy załączyć:

5.1.  W  przypadku  Wykonawców  podlegających  obowiązkowi  wpisu  do  Krajowego  Rejestru 
Sądowego - odpis z tego rejestru zawierający aktualne dane, 

5.2.  Pełnomocnictwa  dla  osób  podpisujących  ofertę  upoważniające  je  do  podpisania  oferty  
w  imieniu  Wykonawcy,   o  ile  uprawnienie  to  nie  wynika  z  przepisów  prawa  lub  innych 
dokumentów.
5.3.  W przypadku  Wykonawców prowadzących  działalność  w  ramach  spółki  cywilnej  umowę 
spółki cywilnej.
5.5.  Oświadczenie Wykonawcy (załącznik numer 2).

Dokumenty mogą  być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, wówczas każda strona 
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kserokopii  powinna  być  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem przez  Wykonawcę.  W 
przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu:
1)  jest nieczytelna zamawiający może żądać przedstawienia czytelnej kopii
2) budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może żądać oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu.

6.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OFERTY
6.1.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
6.2.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których 
mowa w punkcie 5 materiałów informacyjnych.
6.3.Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
6.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania w jego imieniu. 
6.5.Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę lub 
osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy
6.6.Oferta cenowa winna być  sporządzona na druku lub jego kserokopii  przygotowanym przez 
Zamawiającego stanowiącym załączniki do niniejszych materiałów informacyjnych. 
6.7. Zamawiający zaleca przygotowanie oferty w oparciu wzory dokumentów stanowiące załączniki 
do materiałów informacyjnych. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w 
szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane.
6.8.Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6.9.Opakowania i oznakowanie ofert:
- oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

− na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lublinie ul. Abramowicka 2

z dopiskiem:

Oferta – specjalistyczne badania i konsultacje 

7. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG (WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM)
Warunki świadczenia usługi (wymagania stawiane oferentom) zostały opisane w załączniku nr 1 
Formularz oferty.

8. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY
8.1.  Oferty  muszą  odpowiadać  wymogom formalnym,  postawionym w niniejszych materiałach 
informacyjnych.

8.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 

8.3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

8.4. Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. Zamawiający poda nazwę i 
adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę.

Konkurs ofert – świadczenie usług w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań i konsultacji na rzecz 
pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

- SZNSPZOZ.N-ZP-375-6/12 3



9. TERMINY KONKURSU

9.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty  należy  składać  w  terminie  do  dnia  4  czerwca  2012  r. do  godz.  9:00
w Kancelarii Szpitala  w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 (kod pocztowy: 20-442) 

9.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w  dniu 4  czerwca  2012  r.   o  godz.  9:30 
w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).

9.3. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu do 
składania ofert. 

10. TRYB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
10.1.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1. Dział Organizacji i Nadzoru Medycznego – Helena Szwed (tel.: 81/ 728 63 80.)
2. Laboratorium - Ewa Zielińska ( tel.: 81/ 728 63 75.)
3. Zamówienia Publiczne – Agnieszka Piotrowska (tel.:  81/ 728 64 39)

11. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
11.1.  Wykonawcom,  których  interes  prawny  doznał  uszczerbku  w  wyniku  naruszenia  przez 
Zamawiającego zasad przeprowadzania  postępowania  w sprawie zawarcia  umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w 
art. 152 do 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 
12. ZAWARCIE UMOWY
Wykonawca  jest  obowiązany  zawrzeć  umowę  zgodną  ze  wzorem  stanowiącym  załącznik  do 
materiałów informacyjnych w terminie określonym przez Zamawiającego.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania 
ofert.

14. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik numer 3  - Wzór umowy 

Lublin, dnia 25 maja 2012 r. 

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:............................................. 
…..................................................................................................................................................
Adres*..........................................................................................................................................
tel.*...............................................................................................................................................
REGON*......................................................................................................................................
NIP*.............................................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję......................................................................

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin

w  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  konkursie  ofert  dot.  świadczenia  usług  w  zakresie 
przeprowadzania specjalistycznych badań i konsultacji na  rzecz pacjentów składamy ofertę na 
wykonanie przedmiotu zamówienia w cenach podanych w formularzu ofertowym.

Zadanie Rodzaj badania / 
konsultacji/zabiegu

Liczba Liczba 
badań/ 
konsultacji/
zabiegów 
rocznie

Cena jednostkowa 
brutto za badanie/

konsultację/ 
zabieg

Wartość brutto 
za całość 

zamówienia

W tym.....
%VAT

A B C D E F

1.

Hemodializa w ramach 
realizacji świadczeń z 
grupy S42(zatrucie 
średnie) wg katalogu grup 
NFZ

15 zw

Słownie wartość brutto zadania 1 
wynosi.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2. Hemodializa 20 zw

Słownie wartość brutto zadania 2 
wynosi.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3.
Tracheostomia u 
pacjentów wentylowanych 
na respiratorze

5

Słownie wartość brutto zadania 3 
wynosi.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

4.

Tracheostomia u 
pacjentów wentylowanych 
na respiratorze wykonana 
w siedzibie zamawiającego

5 zw
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Słownie wartość brutto zadania 4 
wynosi.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

5.*

Konsultacje wyników 
badań obrazowych w 
ośrodkach referencyjnych:

--- --- --- ---

- rezonansu 
magnetycznego (RM)

20 zw

- tomografii komputerowej 
(TK)

20 zw

- ultrasonograficznych 
(USG)

20 zw

- radiologicznych  (RTG) 20 zw

Razem zadanie 5 zw

Słownie wartość brutto zadania 5 
wynosi.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

6.*

Badania histopatologiczne i 
patomorfologiczne:

-- --- --- ---

Badanie histologiczne 
podstawowe (wycinek) – w 
cenie należy uwzględnić 
niezbędne barwienia 
dodatkowe (histochemiczne) 

100 zw

Ocena histologiczna 
gastrobiopsji, z 
uwzględnieniem obecności 
Helicobakter pylori w 
barwieniu dodatkowym

10
zw

Ocena histologiczna 
gotowego preparatu 
wykonanego poza Zakładem 
Patomorfologii 

10
zw

Biopsja gruboigłowa nerki, 
wątroby i gruczołu 
krokowego  w cenie należy 
uwzględnić niezbędne barwienia 
dodatkowe (histochemiczne) 
i/lub odczyny 
immunohistochemiczne 

10 zw

Biopsja gruboigłowa szpiku 
(w cenie należy uwzględnić 
niezbędne odczyny 
immunohistochemiczne)

10 zw
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Badanie węzłów chłonnych, 
śledziony i innych narządów 
z rozrostami 
nowotworowymi układu 
chłonnego ( w cenie należy 
uwzględnić niezbędne 
odczyny 
immunohistochemiczne)

10
zw

Cytologia złuszczeniowa (za 
wyjątkiem ginekologicznej)

20 zw

Cytologia ginekologiczna 10 zw

Biopsja aspiracyjna 
cienkoigłowa

10 zw

Biopsja aspiracyjna 
cienkoigłowa pod kontrolą 
USG

10 zw

Badanie 
immunohistochemiczne -jeden 
odczyn  

10
zw

Badanie 
immunohistochemiczne – 2-3 
odczyny  

10
zw

Badanie 
immunohistochemiczne  (bez 
warunku wykonywania przez 
oferenta podstawowych badań 
histologicznych) - każdy odczyn

10
zw

Ocena preparatów 
półcienkich w mikroskopie 
świetlnym

10 zw

Ocena obecności przeciwciał 
w surowicy przy 
podejmowaniu chorób 
autoimmunizacyjnych z 
określeniem miana

10
zw

Ocena obecności antygenów 
rozpuszczalnych (ENA) w 
surowicy przy wysokim 
mianie przeciwciał 
przeciwjądrowych

10
zw

Ocena obecności przeciwciał 
IgG, IgA i IgM oraz 
składowej C3c dopełniacza w 
wycinku skóry – każde 
przeciwciało

10
zw

Badanie autopsyjne  (cena 
bez badań histologicznych)

20 zw

Konsultacja 10 zw

Razem zadanie 6 zw

Słownie wartość brutto zadania 6 
wynosi.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Wymagania stawiane oferentom:

1.Warunki realizacji świadczeń muszą być zgodne z warunkami określonymi w rozporządzeniach 
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz zarządzeniach Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia
2.  Świadczenia  udzielane  będą  osobiście  przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia; w zakresie:
- zadania 1 i 2 całodobowo, 
- zadania 3-6 w godz. 8.00-14.30 w okresie do 2 dni od chwili zgłoszenia, 
-pilne -niezwłocznie
3.  Pracownie  diagnostyczne,  w  których  będą  wykonywane  badania  winny  spełniać  warunki 
określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
4. Aparatura i sprzęt winny posiadać stosowne certyfikaty, atesty uzyskane w trybie przewidzianym 
odrębnymi przepisami, ich aktualne przeglądy wykonywane przez uprawnione serwisy.
5.  Pomieszczenia  i  urządzenia  Wykonawcy  powinny  odpowiadać  pod  względem  fachowym  i 
sanitarnym wymogom określonym odrębnymi przepisami.
6.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  na  zasadach 
obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
7. Wykonawca musi posiadać konto dostępowe do Portalu NFZ i zarejestrować podpisaną umowę 
w serwerze SZOI.
8.  Usługi muszą być świadczone na terenie miasta Lublin.
 Miejsce wykonywania badania/konsultacji/zabiegu (adres realizacji usługi)
zadanie - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
zadanie - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
zadanie - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
zadanie - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
zadanie - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
zadanie - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
zadanie - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..

Badania laboratoryjne (rutynowe)

Zadanie
Rodzaj badania 

Czas 
oczekiwania 

na wynik 
badania

Liczba  Liczba 
badań 
rocznie

Cena 
jednostkowa 

brutto za 
badanie

Wartość brutto 
za całość 

zamówienia

W 
tym.....
%VAT

7

Diagnostyka 
anaplazmozy 
(erlichioza) -test OIF 
IgG

Min. czas 
niezbędny do 

uzyskania wyniku 

2 zw

Słownie wartość brutto zadania 7 
wynosi......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

8

Diagnostyka 
bąblowicy 
(echinokokoza) -test 
ELISA IgG

Max do 5 dni 2 zw
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Słownie wartość brutto zadania 8 
wynosi......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

9*

Diagnostyka wirusów 
(wymaz z jamy 
nosowo-gardłowej)

--- --- --- --- ---

Adenowirusy Min. czas 
niezbędny do 

uzyskania wyniku 
posiewu

10 zw

RSV Min. czas 
niezbędny do 

uzyskania wyniku 
posiewu

10 zw

Parainfluenza typ 
1,2,3

Min. czas 
niezbędny do 

uzyskania wyniku 
posiewu

10 zw

Wirusy grypy Min. czas 
niezbędny do 

uzyskania wyniku 
posiewu

10 zw

Razem zadanie 9 zw

Słownie wartość brutto zadania 9 
wynosi......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

10*

Oznaczenia ilościowe --- --- --- --- ---

Amfetamina Max 1 dzień 30 zw

Barbiturany Max 1 dzień 10 zw

Benzodiazepiny Max 1 dzień 40 zw

Kokaina Max 1 dzień 10 zw

Marihuana Max 1 dzień 30 zw

Metadon Max 1 dzień 10 zw

Metamfetamina Max 1 dzień 10 zw

Opiaty Max 1 dzień 30 zw

Razem zadanie 10 zw

Słownie wartość brutto zadania 10 
wynosi......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

11 Komórki CD4 Max do 5 dni 5 zw

Słownie wartość brutto zadania 11 
wynosi......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

* Badania wykazane pod wspólną liczbą porządkową będą kupowane w jednej jednostce
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Zadanie

Rodzaj badania Liczba Liczba 
badań 
rocznie

Cena 
jednostkowa 

brutto za 
badanie

Wartość brutto za 
całość 

zamówienia

W tym %VAT

12*
Grupa krwi 50 zw
Próba zgodności 50 Zw

Razem zadanie 12 zw

Słownie wartość brutto zadania 12 
wynosi.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

• badania wykazane pod wspólną  l iczbą  porządkową  będą  kupowane w jednej  jednostce

I.  WYMAGANIA  DLA WYKONAWCÓW
1. Udzielanie świadczeń będzie zgodne z zasadami wiedzy medycznej i obowiązującymi 
standardami w  dziedzinie  diagnostyki laboratoryjnej przez co najmniej jedną osobę.
2.Wykonawca nie może wykonywać badań innych niż ujęte w załączniku nr 1 bez pisemnego 
zlecenia wykonania tych badań, podpisanego przez Ordynatora Oddziału i zatwierdzonego przez 
Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej lub osobę przez niego upoważniona. Ceny badań muszą być 
uzgodnione pomiędzy stronami.
3. Podstawą do wykonania badania będzie pisemne skierowanie na druku  wypełnionym przez 
Zamawiającego.
4. Wykonawca zapewnia w cenie usługi wszelkie niezbędne materiały i akcesoria potrzebne do 
pobrania innych materiałów (np: probówki, podłoża do badań bakteriologicznych, kapilary, 
pojemniki na mocz, kał, specjalne probówki z zawartością określonych substancji niezbędnych do 
transportu próbki np. do oznaczenia metanolu itp.) niezbędnych do uzyskania wyniku z danego 
badania -dotyczy załącznika badania rutynowe
5. Wykonawca,po wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy, dostarczy opracowane procedury 
pobierania materiału, oznakowania próbek, procedury sprawdzenia /rejestracja materiału/, 
segregacji, przechowywania, przygotowania próbek do transportu, zapewnienia warunków 
transportu.
6. Wykonawca dostarczy wyniki wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości dla wszystkich 
oznaczonych parametrów, bądź certyfikaty uczestnictwa w kontroli jakości badań laboratoryjnych.
7. Koszty materiałowe związane z oznakowaniem materiału do badań (np. kody kreskowe) oraz 
druki skierowań pokrywa Wykonawca.
8. Wykonawca, w terminie 30 dni od podpisania umowy, opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym 
procedurę powiadamiania o wartościach krytycznych.
9. Wyniki badań będą autoryzowane przez osobę z odpowiednimi w danym zakresie kwalifikacjami 
-ustawa o diagnostyce laboratoryjnej.
10. Czas oczekiwania na wynik – zależnie od rodzaju badania, winien być najkrótszy i wynosić 
maksymalnie:
a) Badania wykonywane w trybie RUTYNOWYM zgodnie z danymi w tabeli. Czas liczony od dnia 
przekazania informacji o obowiązku odebrania materiału do badań z dostarczeniem wyniku 
oryginalnego bądź faksu do jednostki zlecającej. 
b) Zamawiający dopuszcza dłuższy czas oznaczeń w przypadku badań mikrobiologicznych i 
innych, dla których procedura wymaga dłuższego czasu otrzymania wyniku
c) Przez jeden dzień rozumie się 24 godziny od momentu przekazania informacji o obowiązku 
odebrania materiału do badań
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d) Do upływu maksymalnego czasu oczekiwania na wynik wykonawca ma obowiązek przekazać 
zamawiającemu wyniki badań w formie pisemnej, tj. z oryginalnym podpisem, lub w formie 
elektronicznej z podpisem elektronicznym, za wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie 10 lit. a). 
W przypadku dostarczenia wyniku w formie:

–  elektronicznej z podpisem elektronicznym
– faksu (zgodnie z punktem 10 lit.a)

wykonawca ma obowiązek w ciągu 2 kolejnych dni  przekazać zamawiającemu wyniki badań w 
formie pisemnej, tj. z oryginalnym podpisem.
11. Oznaczenia powtarzane celem potwierdzenia wiarygodności wyniku nie będą dodatkowo płatne 
przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymogów rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 
21 grudnia 2010 (Dz. U. 2010. 252. 1697) w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania
13. W przypadku występowania problemów z danym zakresem badania lub wydłużającym się 
terminem Wykonawca powinien powiadomić lekarza zlecającego
14. Wykonawca w celu realizacji świadczeń zobowiązuje się do współpracy z pracownikami 
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
15. Zamawiający ma prawo do kontroli laboratorium,  a w szczególności do oceny spełnienia 
standardów jakości określonych w rozporządzeniu MZ w sprawie standardów jakości dla 
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
16. Transport próbek od i do Zamawiającego na badania RUTYNOWE  zapewnia Wykonawca. 
Sposób wykonania odbioru próbek w uzgodnieniu z Zamawiającym.
17. Zadanie 72 – badania będą wykonywane w godzinach od 14:00-7:00 od poniedziałku do piątko 
oraz soboty, niedziele i święta przez 24 godziny. 
18.  W przypadku  realizacji  badań  przez  podwykonawcę  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do 
wskazania podwykonawców (adres i numer telefonu) dla:
zadania - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
zadania - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
zadania - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
zadania - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
zadania - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
zadania - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
zadania - ………- …………………………………….………, tel. ………………………..
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania usług w ilościach uzależnionych od rzeczywistych 
potrzeb, ilości świadczeń określone w załączniku nr 1 są szacunkowe.

II. Termin zapłaty: przelewem na konto Wykonawcy określone każdorazowo na fakturze w terminie 
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

III. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań 
umowy jest / są:

1. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

Oświadczamy, że:

1. akceptujemy w całości wszystkie w/w warunki, 
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień 
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publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,
3. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3.
4. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
5. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

……………………, dnia…………                                         …………….....................……….
                                                                                                            (podpis Wykonawcy/ Wykonawców)
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Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa
  

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  ogłoszenia  oraz  z  materiałami 
informacyjnymi i nie wnosimy w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
2.  Oświadczamy,  iż  posiadamy  wszystkie  informacje  konieczne  do  złożenia  oferty 
konkursowej.
3. Oświadczamy, iż uważamy się związani ofertą na okres 30 dni licząc od dnia upływu 
terminu składania ofert.
4.Nie  wnosimy  zastrzeżeń  co  do  zapisów  umowy  przedstawionej  jako  załącznik  do 
Materiałów Informacyjnych  i  zobowiązujemy  się  do  jej  podpisania,  jeżeli  nasza  oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5.Oświadczamy,  iż  wszystkie  złożone przez  nas  dokumenty  lub  ich  kopie  są  zgodne z 
aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
6. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, pracowników 
także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7.Posiadamy  wpis  do  rejestru  podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą  nr 
wpisu…..................................../  posiadamy  dokumenty  potwierdzające,  że  podmiot  jest 
uprawniony do wykonywania działalności leczniczej na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z 
dnia  15  kwietnia  2011  r.  o  działalności  leczniczej  (Dz.U.  Nr  112,  poz.  654) 
…...........................................................................................................(wymienić jakie), 
obejmujące  zakresem  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  przedmiot  oferty  zgodny  z 
przedmiotem zamówienia*.

Nazwa Wykonawcy:
..... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. .
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .
Siedziba Wykonawcy:
..... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . ..
Województwo................................Powiat...........................Gmina..............................................

NIP......................................................REGON...........................................................................

tel.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... .  fax.... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. .

 ............................ dnia ............... 20……. r.       .......................................
              pieczęć i podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Konkurs ofert – świadczenie usług w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań i konsultacji na rzecz 
pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

- SZNSPZOZ.N-ZP-375-6/12 13



Konkurs ofert – świadczenie usług w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań i konsultacji na rzecz 
pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

- SZNSPZOZ.N-ZP-375-6/12 14



Załącznik nr 3
U M O W A  Nr...........

na świadczenie usług medycznych

             Zawarta w dniu ...................................  w wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym 
Zakładem Opieki  Zdrowotnej  z  siedzibą  przy  ul.  Abramowickiej  2  w  Lublinie,  wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydziale Gospodarczym KRS pod nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy 
“Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora Edwarda Lewczuka

a

.............................................................................................................................................. zwanym w 
dalszej treści umowy “Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

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

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur 
VAT, NIP: 946-21-60-056, REGON: 431019046

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur 
VAT, NIP: ................................., REGON: ...................................

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się  wykonywać  specjalistyczne badania i 
konsultacje  na  rzecz  pacjentów  oraz  pracowników  Szpitala  Neuropsychiatrycznego 
wymienione  w  załączniku  nr  1  stanowiącym integralną  część  do  niniejszej  umowy  na 
warunkach i w terminach określonych w niniejszej umowie, w załączniku nr 1 oraz zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługi  obejmujące  badania  i  konsultacje,  o  których  mowa  w  ust.  1,  świadczone  będą 
pacjentom oraz pracownikom Szpitala skierowanym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  zgodnie  z 
przepisami   prawa  obowiązującymi  w  tym  zakresie  oraz  na  zasadach  ustalonych  w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

§ 2

1. Świadczenia zdrowotne w przypadku badań i konsultacji specjalistycznych wykonywane będą w 
terminie określonym w załączniku nr 1 od chwili telefonicznego zgłoszenia, po okazaniu zlecenia 
wystawionego przez  Zamawiającego.

2. Skierowanie powinno zawierać:

1/  pieczęć nagłówkową

2/  datę wystawienia skierowania
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3/  wskazanie strony wykonującej świadczenie,

4/ imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszkania ubezpieczonego kierowanego na badanie,

5/   podpis  i  pieczątkę  z  nr  prawa  wykonywania  zawodu  lekarza  wystawiającego 
skierowanie.

4. Wykonawca oświadcza, że pracownie diagnostyczne, w których będą wykonywane badania 
spełniają warunki określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

5. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
dotyczącej spełnienia wymagań w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca  gwarantuje,  że  świadczenia  stanowiące  przedmiot  niniejszej  umowy  będą 
wykonywane  przez  osoby  wykonujące  zawody  medyczne,  posiadające  odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniające wymagania określone przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia.

7. Wykonawca gwarantuje, że usługi medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy, będą 
wykonywane z  użyciem systematycznie  serwisowanego sprzętu  i  aparatury  posiadającej 
niezbędne atesty lub certyfikaty, przewidziane odrębnymi przepisami.

§ 3

1. Wykonawca  ma  prawo  sporządzać  kopie  dokumentacji  medycznej  przekazywanej 
Zamawiającemu, zawierającej wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji, w szczególności w 
zakresie niezbędnym do prowadzenia kontynuacji leczenia.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  zachować  w  ścisłej  tajemnicy  wszelkie  dane  wynikające  z 
dokumentacji medycznej pacjentów lub pracowników Szpitala, a także inne informacje uzyskane 
w związku z realizacją niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się  wykorzystywać  informacje,  określone w ust.  1  i  2  jedynie  w 
celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy oraz w sposób określony w przepisach 
odrębnych, w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
praw pacjenta (t.j. Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 ze zm.) i w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Wykonawca zobowiązany jest podjąć  wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z 
osób otrzymujących informacje wskazane w ust. 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, 
zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim.

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości 
statystycznej.

§ 4

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość wykonanych badań, konsultacji 
oraz leczenia prowadzonego przez osoby wskazane przez Wykonawcę  do świadczenia usług 
medycznych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
2.  Osoba wykonująca konsultację  lub badanie na podstawie skierowania określonego w § 2 
niniejszej  umowy,  a  także  prowadząca  kontynuację  leczenia  obowiązana  jest  przekazać 
lekarzowi Zamawiającego, który skierował pacjenta na badanie lub konsultacje, wyniki badań, 
informacje,  wskazania,  przeciwwskazania i  uwagi  dotyczące dalszego leczenia mogące mieć 
wpływ na leczenie prowadzone przez Zamawiającego.

§ 5

2. Strony  ustalają  całkowite  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  kwocie: 
netto ..............zł (słownie:.........................), brutto (słownie:.........................).
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3. Rozliczenie należności, o których mowa w ust. 1 będzie następować w okresach miesięcznych, 
na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę w oparciu o ilość faktycznie wykonanych 
usług i ceny jednostkowe zawarte w ofercie.

4. Zapłata za wykonane usługi nastąpi przelewem na konto określone w fakturze VAT, w terminie 
30  dni  od  daty  doręczenia  Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT wraz  z 
imiennym wykazem osób, którym wykonywano badanie w danym miesiącu rozliczeniowym.

5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 

pisemnej zgody Zamawiającego oraz organu założycielskiego Zamawiającego.
7. W przypadku,  gdy w treści  umowy jest  mowa o wynagrodzeniu należy przez to  rozumieć 

wynagrodzenie w wysokości brutto.

§ 6
1. Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony  tj.  od  dnia  .......  roku  do  dnia  .......  roku  z 

zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną w 

§ 5 ust. 1 -  umowa wygasa. 
3. Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy określony w ust. 

1  niezależnie  od  tego,  czy  wynagrodzenie  wypłacone  Wykonawcy  osiągnęło  kwotę 
wymienioną  w  §  5  ust.  1. Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie o  zapłatę  należności 
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą określoną w § 5 ust. 1, a wynagrodzeniem rzeczywiście 
wypłaconym Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw w okresie obowiązywania umowy.

§ 7

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2)ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3)  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w inte-
resie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy 
wywiera skutek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i 2) jest możliwe przez cały okres jej 
obowiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 jest możliwe w terminie 
30 dni  od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości  o przesłankach stanowiących 
podstawę do odstąpienia.

§ 8
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z za-
chowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 9

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  wysokości  5  %  wartości 

wynagrodzenia  określonego  w  §  5  ust.  1  umowy  -  w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez 
Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

3.  W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar 
umownych,  naliczonych  zgodnie  z  ust.  2,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.
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§ 10

1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia 

drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia 
wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za 
skutecznie doręczone.

§ 11

1. Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone 
w przypadku:

1) doręczenia osobistego;

2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3) wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;

4) wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................

2.Zgłoszeń  przewidzianych  w  niniejszej  umowie  należy  dokonywać  na  następujące  nr 
telefonu..............................................

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo 
Sąd w Lublinie.

§ 13

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

      ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

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

Konkurs ofert – świadczenie usług w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań i konsultacji na rzecz 
pacjentów i pracowników Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

- SZNSPZOZ.N-ZP-375-4/12 1118


