Załącznik Nr 3 do SWKO
UMOWA NR GPLek/11/2021
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
zawarta w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu ......................................................................................
pomiędzy:
Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Modlinie z siedzibą w (05-160) Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. 29 Listopada 105, wpisaną
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000187145, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5311422527, o numerze
REGON: 014825505
reprezentowanym przez:
Marka MALCZEWSKIEGO - Dyrektora
Zwanego dalej Zamawiającym,
a
.................................................................................................…………………….................…………...............................
reprezentowanym przez:
…...................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
łącznie zwanych Stronami
Umowa

jest

wynikiem

przeprowadzonego

postępowania

konkursowego

prowadzonego

na podstawie Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie w związku art. 26 ust. 4a ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.),
którego

rozstrzygnięcie

nastąpiło

w

dniu

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

r.

Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.
§1

1. Wykonawca, zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego świadczeń zdrowotnych
w postaci badań laboratoryjnych określonych w załączniku nr 1 do umowy „wykazie badań
objętych przedmiotem zamówienia” i oświadcza, że będzie je wykonywać z zachowaniem
należytej staranności, z zapewnieniem wysokiej jakości usług, zgodnie z aktualną wiedzą
medyczną i obowiązującymi standardami realizacji badań, w szczególności określonymi w
następujących aktach prawnych:

1. ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 866

z późn. zm. ),
2. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z
późn. zm.)
3. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1923 z późn. zm. ),
4. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim
powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 z

późn. zm. ).
2. Liczba badań określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy jest wielkością szacunkową
i może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane świadczenia
zdrowotne,

określone

w

ust.

1

po

cenach

określonych

w

załączniku

Nr 1 do niniejszej umowy

4. Wykonawca oświadcza, iż wyroby medyczne i produkty lecznicze, z których będzie korzystał
do wykonywania badań stanowiących przedmiot umowy będą posiadały dopuszczenie do
obrotu

i

używania

na

terytorium

Rzeczpospolitej

Polskiej

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.
§2

1. Strony postanawiają, iż świadczenia zdrowotne, określone w § 1 ust. 1 umowy, zwane dalej
w treści umowy „badaniami” Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz osób
wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie wystawionych przez osoby upoważnione
przez Zamawiającego pisemnych oraz elektronicznych zleceń/skierowań, zawierających
co najmniej następujące dane:
1. podstawowe dane pacjenta tj.: imię oraz nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania,
płeć, PESEL,
2. imię i nazwisko lekarza kierującego oraz dane jednostki zlecającej badanie,
3. rodzaj materiału i jego pochodzenie,
4. zlecone badanie (ukierunkowanie),
5. tryb wykonania badania (cito / rutyna)

2. Strony postanawiają, iż koszty transportu oraz transport związany z wykonaniem świadczeń
zdrowotnych

ponosi

i

zabezpiecza

Wykonawca.

Wykonawca

zobligowany

jest

do przekazania informacji o sposobie odbioru próbek z materiałem biologicznym do badania
(nazwa firmy transportującej lub inne informacje precyzujące odbiór materiału).

3. Odbiór materiału odbywać się będzie cyklicznie od poniedziałku do piątku w dni robocze,
w godzinach 11:00-13:00 z siedziby Zleceniodawcy przez upoważnioną osobę.
§3
1. W związku z przyjęciem przez Wykonawcę zobowiązań na podstawie niniejszej umowy,
Wykonawca oświadcza, iż:
1. w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się posiadać statuowane przez
obowiązujące przepisy prawa warunki lokalowe, aparaturę i sprzęt medyczny oraz
dysponować odpowiednią liczbą personelu posiadającego uprawnienia statuowane przez
obowiązujące przepisy prawa oraz wiedzę, doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje
zawodowe konieczne do podejmowania czynności składających się na wykonywanie przez
niego zobowiązań przyjętych na podstawie umowy.
2. dostarczy Zamawiającemu wszelkie materiały potrzebne do pobierania, przechowywania
(np. igieł, strzykawek, strzykawko-probówek, jałowych probówek, pojemników, korków,
itp.) podczas transportu próbek do badań i zapewni warunki transportu (np. temperaturę,
czas), zgodne z przedstawioną przez Wykonawcę instrukcją (dołączoną do oferty lub
przekazaną po podpisaniu umowy), wraz z drukami „Zlecenie badania” - odpowiednimi dla
rodzaju

badań

np.

mikrobiologicznych,

laboratoryjnych

itd.

wykorzystywanych

w przypadku braku komunikacji między systemami medycznymi.
3. będzie

odpowiadał

za

utylizację

materiału

biologicznego

przekazanego

przez

Zamawiającego (nie dotyczy to odpadów medycznych powstających przy pobieraniu
materiału do badań).
4. dostarczy

Zamawiającemu

niezbędną

ilość

opakowań

zbiorczych

niezbędnych

do zapakowania pojedynczych badań – jeżeli będą wymagane.
5. w przypadku konieczności zobowiązuje się zorganizować spotkanie z pracownikami
wyznaczonymi przez Zamawiającego, w celu przekazania materiałów wymienionych
w ppkt. 2 i określenia sposobu ich ewentualnego uzupełniania w trakcie realizacji umowy
oraz szczegółowego omówienia procedur pobierania, przechowywania i transportu
materiału do badań,
6. w okresie obowiązywania umowy, czynności podejmowane w wykonaniu zobowiązań
przyjętych na podstawie umowy, nie będą wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej
wykonywanej przez Wykonawcę oraz zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych
przez Wykonawcę, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą,

7. zobowiązuje się wykonać badania z należytą starannością, przy wykorzystaniu aktualnej
wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych personelu, z uwzględnieniem obowiązków
określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz zawartych w niniejszej umowie,
8. zobowiązuje się wykonywać badania niezwłocznie, przez co Strony rozumieją
wykonywanie badań bez nieuzasadnionej zwłoki, w normalnym toku czynności.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wskazania badania, którego wykonania
oczekuje natychmiast (badania „na cito”),
9. zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy posiadania ważnej, obowiązującej
umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, na sumę
gwarancyjną nie niższą niż statuowana w obowiązujących przepisach prawa oraz
okazywać ją na każde żądanie osób upoważnionych przez Zamawiającego; ponadto,
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy doręczyć do
siedziby

Zamawiającego

odpowiedzialności

cywilnej,

kopii

umowy

poświadczonej

obowiązkowego
za

zgodność

ubezpieczenia
z

oryginałem

od
przez

Zamawiającego, radcę prawnego, adwokata lub notariusza oraz do dostarczania kopii tej
umowy w każdym przypadku jej zmiany (umowa oraz aneks) lub zawarcia takiej umowy
po rozwiązaniu poprzednio obowiązującej umowy,
10. zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie 3 lat po jej rozwiązaniu
do poddania się kontroli Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla zweryfikowania
sposobu wykonywania zobowiązań przyjętych na podstawie umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo wyznaczenia kontroli w terminie określonym według własnego
uznania po uzgodnieniu z Wykonawcą. Strony postanawiają, iż Zamawiający jest
uprawniony do realizacji prawa kontroli niezależnie od kontroli Wykonawcy przez
podmioty działające z umocowania władzy publicznej,
11. zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu
do poddania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wykonywania
obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
12. zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej zgodnej z wymogami
statuowanymi przez obowiązujące przepisy prawa.
13. zobowiązuje się do odebrania od Zamawiającego i zabezpieczenia materiału do badań
zgodnie z wymogami określonymi przez obowiązujące przepisy prawa oraz wynikającymi
z innych regulacji, w szczególności dotyczących metod wykonania danego badania.
14. przekaże Zamawiającemu wynik badania w formie papierowej oraz elektronicznej bez
zbędnej zwłoki w normalnym toku czynności po jego

uzyskaniu, a w sytuacjach

wyjątkowych, pilnych lub po stwierdzeniu wyniku badania zagrażającego życiu na adres
e-mail uzgodniony na etapie realizacji umowy. Koszty przesyłki wersji papierowej wyniku
pokrywa Wykonawca.

Wynik badania drogą elektroniczną przesłany zostanie przy

pomocy usługi VPN i odpowiedniego szyfrowania SSL po wcześniejszej integracji
systemów medycznych.
15. zobowiązany jest do poinformowania telefonicznego oraz przesłania informacji na adres
e-mail do osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego
w przypadku gdy w przesłanym materiale biologicznym stwierdzona zostanie obecność
czynników chorobotwórczych zakwalifikowanych do kategorii A, zgodnie z pkt 2.2.62.1.4.1
załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1119).
16. zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt integracji z systemem medycznym
Zamawiającego w zakresie możliwości przesyłania zleceń, odbierania zwalidowanych
wyników badań bez dodatkowych kosztów, w ramach i przez cały okres obowiązywania
niniejszej umowy i jej zakończenia do dnia 31 grudnia 2019 2021 r.
17. wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w trakcie trwania umowy pełnej integralności
z systemem medycznym Zamawiającego niezależnie od posiadanej przez niego wersji
oprogramowania.
18. zobowiązany jest do utrzymywania przez cały okres trwania umowy asysty technicznej
w zakresie dotyczącym komunikacji systemów medycznych, integralności danych. Reakcja
wsparcia odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 a czas
reakcji na zgłoszenie Zamawiającego, rozumiany jako przystąpienie do usuwania
stwierdzonych problemów technicznych nie może przekroczyć 24h.
19. Wykonawca

zobowiązany

jest

do

zapewnienia

możliwości

odzyskania

danych

konfiguracyjnych, rozumianego jako przywrócenie komunikacji między zintegrowanymi
systemami medycznymi Wykonawcy i Zamawiającego w ciągu 48h w dniu robocze
z jednoczesną zapewnieniem wymiany wygenerowanych danych w okresie braku
komunikacji dla zapewnienia integralności danych.
20. oświadcza, że posiada wdrożoną politykę „Disaster Recovery”zapewniającą co najmniej
możliwość odtworzenia i przywrócenia procesów komunikacji między systemami
medycznymi u Zamawiającego i Wykonawcy.
21. W przypadku korekty danych pacjentów przekazanych w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do jej przeprowadzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgłoszenia przez Zamawiającego.
22. jako dopuszczalny tryb przekazywania informacji o realizacji zamówienia strony wskazują
kontakt telefoniczny i/lub drogą elektroniczną z użyciem następujących danych
kontaktowych:
1.

Ze strony Zamawiającego

…...................................................... Nr tel.: …......................... e-mail.:.........................

…...................................................... Nr tel.: …......................... e-mail.:.........................

…...................................................... Nr tel.: …......................... e-mail.:.........................

2.

Ze strony Wykonawcy

…...................................................... Nr tel.: …......................... e-mail.:.........................

…...................................................... Nr tel.: …......................... e-mail.:.........................

…...................................................... Nr tel.: …......................... e-mail.:.........................

§4
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przez Wykonawcę badań laboratoryjnych
u uprawnionych do wykonywania tego rodzaju świadczeń podwykonawców. Lista
podwykonawców zawierająca dane rejestrowe a także informację jaki rodzaj badań został
powierzony, będzie stanowiła załącznik Nr 3 do niniejszej umowy
2. Zmiana listy podwykonawców stanowiąca załącznik Nr 3 do umowy każdorazowo wymaga
akceptacji przez Zamawiającego.
§5
1. Strony postanawiają, iż za wykonane badania Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z Załącznikiem

Nr 1 „wykazie badań objętych

przedmiotem zamówienia” przedstawionym w ofercie. Cena za badanie obejmuje także
badania kolejne u tego samego pacjenta, jeżeli konieczność powtórzenia badania leży po
stronie Wykonawcy.
2. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie będzie płatne, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę

stosownie

do

postanowień

ustępu

następnego

niniejszego

paragrafu,

a następnie doręczonej do siedziby Zamawiającego, na wskazany w fakturze rachunek
bankowy. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury
do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień złożenia
dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. W przypadku zwłoki lub opóźnienia w zapłacie
wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki zgodnie z wysokością odsetek ustawowych.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wystawiać faktury w okresach miesięcznych, przez
co strony rozumieją, iż faktura obejmuje wynagrodzenie za badania wykonane w ciągu danego
miesiąca kalendarzowego.
4. Wykonawca wraz z fakturą załączać będzie miesięczny wykaz wykonanych badań stanowić
będzie załącznik do faktury zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszej

umowy (ze wskazaniem ilościowo – wartościowym , badań przypadających na jednego lekarza
zlecającego, bez danych osobowych pacjentów).
5. Wykaz o którym stanowi ust. 4 będzie dla Zamawiającego dowodem kontrolnym wykonanych
przez Wykonawcę badań.
6. Wykonawca będzie przesyłał drogą elektroniczną na uzgodniony adres e-mail lub dostarczał
wraz z fakturą osobie upoważnionej, miesięczny wykaz wykonanych badań z podziałem na
lekarzy kierujących, zawierający następujące dane:
1. datę rejestracji badania,
2. numer zlecenia,
3. dane pacjenta: imię i nazwisko oraz PESEL
4. rodzaj wykonanego badania wraz z ceną netto / brutto
5. informację o łącznej wartość badań wykonanych na podstawie zleceń danego lekarza.
7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przesłania zestawień z wykonanych badań
laboratoryjnych z uwzględnieniem różnych zmiennych (np. poszczególnych badań, lekarzy
itp.), a także z dowolnego okresu trwania umowy. Wykazy przesyłane będą wyłącznie droga
elektroniczną w terminie do 3 dni od dnia przekazania informacji osobie odpowiedzialnej
za realizację umowy ze strony Wykonawcy.
8. Udzielający

zamówienia

na podstawie niniejszej

oświadcza,

że

badania

wykonywane

przez

Wykonawcę

umowy są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi

profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu przywracaniu i poprawie zdrowia zgodnie z art.43
ust. 1 pkt. 18 Ustawy o podatku od towarów i usług.
9. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie określone w umowie oraz ofercie jest niezmienne
w okresie obowiązywania umowy, przez co rozumieją, iż Wykonawca nie ma prawa żądania
podwyższenia wynagrodzenia.
§5
W

przypadku

wystąpienia

przerwy

w

realizacji

badań

będących

przedmiotem

umowy,

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zobowiązuje się on zapewnić realizację zleconych przez
Zamawiającego

badań

przez

podwykonawcę

posiadającego

wymagane

uprawnienia,

na swój koszt.
§6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po jego stronie
lub zawodnione przez podwykonawców, w szczególności wynikające z:
1. niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczenia zdrowotnego,
2. przedstawienia danych stanowiących podstawę rozliczenia niezgodnie ze stanem
faktycznym,
3. nie prowadzenia dokumentacji medycznej lub prowadzenia jej w sposób nieprawidłowy

lub niekompletny,
4. braku realizacji zaleceń pokontrolnych.

2. Zamawiający uprawniony jej do żądania pokrycia szkody spowodowanej nałożeniem przez
płatników

świadczeń,

kar

pieniężnych

lub

obowiązków

odszkodowawczych,

o których mowa w kontraktach z płatnikami świadczeń a Zamawiającym, jeżeli nałożenie tych
kar lub obowiązków odszkodowawczych było wynikiem niewłaściwego wykonania przez
Wykonawcę zadań i obowiązków z niniejszej umowy.

3. Zamawiający uprawniony jest do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny
badania

w

przypadku

badania,

którego

wynik

został

dostarczony

z przekroczeniem czasu oczekiwania określonego w umowie.

4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości
niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający rozwiąże lub odstąpi od umowy
ze Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie pojedynczego badania
i niezagwarantowanie wykonania go przez podwykonawcę w wysokości 500 zł. Przez
niewykonanie badania rozumie się każdorazową odmowę wydania wyników badania
Zamawiającemu. Kwota ta nie stanowi wyczerpania roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień
opóźnienia w integracji z system medycznym Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić
od naliczenia kary umownej w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że opóźnienie
spowodowane było działaniem siły wyższej lub leżało wyłącznie po stronie Zamawiającego.

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień
opóźnienia w realizacji działań serwisowych opisanych w §3 ust. 1 pkt 16 oraz 17.

8. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość
kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania
na podstawie Kodeksu Cywilnego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie badania na rzecz Zamawiającego.
Wykonawca – w przypadku drobnych błędów dotyczących zapisów badań lub drobnych
wyników badań nie powodujących żadnej szkody na zdrowiu pacjenta – wykonuje dla niego
powtórne lub dodatkowe badania bez pobierania opłat lub zwraca równowartość wykonanych
dla niego badań lub/i

powtórzonych w innym laboratorium. W przypadku przekazania

niewłaściwych wyników powodujących w udokumentowany sposób uszczerbek na zdrowiu
pacjenta – Wykonawca zawiera ugodę z pacjentem lub Zamawiającym a w przypadku żądań
przekraczających sumę ubezpieczenia Wykonawca pozostawia rozstrzygnięcie sporu
właściwemu terenowo Sądowi powszechnemu.
§ 17

1. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
w drodze porozumienia Stron.

3. W przypadku braku porozumienia o którym mowa w ust. 2 Strony poddają ewentualny spór
do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od
Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę, takich jak:

1. w przypadku 3 – krotnej nieterminowej realizacji badań,
2. zmiany cen przez Wykonawcę innej niż opisana w § 9 niniejszej umowy.
3. w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania
świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym niniejszą umową,

4. świadczenia zdrowotne udzielane są w imieniu Wykonawcy przez osoby nieposiadające
wymaganego wykształcenia lub doświadczenia,

5. kontrola NFZ wykazała nieprawidłowości w udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez
Wykonawcę.
§ 18

1. Umowa została zawarta na czas określony tj., od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
1. upływu czasu, na który została zawarta,
2. z

dniem

zakończenia

udzielania

określonych

świadczeń

zdrowotnych

przez

Zamawiającego,

3. wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia

4. wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku gdy jedna ze stron rażąco narusza istotne postanowienia niniejszej umowy.

§ 19
1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału, jeden dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.
2. Zmiany do umowy mogą być wprowadzone w każdym czasie w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem nieważności.
§ 20
Integralną częścią niniejszej umowy są:
1.

Szczegółowe warunki konkursu ofert

2.

Oferta Wykonawcy.

3.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 do umowy Nr .................................... z dnia ..............................
MIESIĘCZNY WYKAZ BADAŃ
BADANIA WYKONANE DLA: GARNIZONOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SP ZOZ W MODLINIE
W OKRESIE: OD ….................... DO …...................... .
IMIĘ I NAZWISKO LEKARZA KIERUJĄCEGO
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