Załącznik nr  4 do SIWZ



Umowa na realizację usług badań krwi dawców metodami molekularnymi


Zawarta w Warszawie w dniu  ……………………….. 2016 roku pomiędzy:
 
1. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02 – 507 Warszawa, wpisanym             do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji  Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000216938, REGON: 015785334,                  NIP: 521–32–99–095, reprezentowanym przez:

-	Beatę Uszyńską - Kałuża - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

2. …………………………………………………………….. w ……………………………. przy                            ul. …………………………………….., …– … ……………………., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………, ……………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr ……………………………,  REGON: ……………………, NIP: …………………………., reprezentowanym przez:

- ………………………………. – ……………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą  wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania       w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.)

o następującej treści:


§ 1

	Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie opracowań próbek krwi honorowych dawców krwi umożliwiających zwolnienie donacji i polegających na oznaczaniu: RNA HIV, DNA HBV, RNA HCV metodami biologii molekularnej w pojedynczych donacjach lub w pulach próbek zgodnie z obowiązującymi w polskiej publicznej służbie krwi przepisami i zasadami zalecanymi przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii („IHiT”) w badaniach krwiodawców -  w ilości 10 000 (dziesięć tysięcy) donacji.

Całkowita cena z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy opisanego w ust. 1 zostaje ustalona na kwotę ………………. zł (słownie: ……………………. złotych) brutto. Cena jednostkowa netto badania wynosi ……………. zł, jednostkowa cena brutto badania wynosi …………… zł. Powyższa cena obejmuje także koszt odbioru próbek krwi, przesłania wyników badań do Zamawiającego, koszt archiwizacji i przechowywania próbek oraz prowadzenia rejestru zgodnie z § 2 poniżej.    
Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia cen badań objętych przedmiotem       niniejszej umowy w sytuacji wprowadzenia nowych cenników przez Wykonawcę.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze wprowadzania nowych cenników      na co najmniej 7 dni przed ich wprowadzeniem.
Próbki do badań będą dostarczane Wykonawcy przesyłką (paczką kurierską) bezpośrednio do siedziby Wykonawcy lub za pośrednictwem PKP do stacji                  w ………………………………….., z której będą każdorazowo odbierane przez Wykonawcę     na koszt Wykonawcy.
Wyniki badań w postaci dokumentów do wydruku będą dostarczane Zamawiającemu elektronicznie (mail) w formacie edytowalnym oraz jednocześnie w formacie PDF (skan) lub fax-em, a następnie powyższe wyniki badań będą przesłane Zamawiającemu listem poleconym w terminie do 7 dni od dnia przesłania ich mailem w formie edytowalnej oraz scanem lub faxem.
W przypadku uzyskania wyników wymagających wykonania badań weryfikacyjnych   w IHiT, to Zamawiający poniesie koszty ich wykonania w IHiT, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do przesłania próbek do powyższego Instytutu i poniesienia kosztów ich przesłania do w/w IHiT.
	W sytuacji gdy Wykonawca nie będzie w stanie wykonać badań w terminie 48 godzin od otrzymania próbek od Zamawiającego, Wykonawca zleci badania laboratorium referencyjnemu i pokryje na swój koszt wykonanie badań wirusologicznych metodami biologii molekularnej zatwierdzonymi przez IHiT.


§ 2

	Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem posiadającym właściwości, warunkujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
	Wykonywanie badań i przesyłanie wyników musi się odbyć w ciągu 24 godzin           od momentu otrzymania próbek. 
Podstawą do wykonania badania będzie pisemne zlecenie według wzoru ustalonego wspólnie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Wykonawca będzie odsyłał na wskazany przez zamawiającego numer faxu, kopię protokołu temperatury transportu. 
	Wykonawca będzie prowadził rejestr przyjmowanych do wykonania badań dawców krwi według wymogów dla prowadzenia dokumentacji medycznej.

Po wykonanych badaniach próbki osocza będą archiwizowane i przechowywane          w laboratorium zgodnie z obowiązującymi w polskiej publicznej służbie krwi przepisami i zasadami zalecanymi przez  Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, przy czym jedna próbka archiwizacyjna będzie archiwizowana przez Wykonawcę, a druga przez Zamawiającego. 
	Badania będą wykonywane w pracowniach (laboratoriach) Biologii Molekularnej –centrach, nadzorowanych przez IHiT, legitymujących się aktualnym zaświadczeniem zezwalającym na wykonywanie badań metodami NAT.
	Wykonywanie przedmiotowych badań powinno być realizowane zgodnie z ustalonymi procedurami oraz zasadami dobrej praktyki wytwarzania (GMP). 
Świadczone usługi będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje  i uprawnienia.
Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie stale zatrudniony, co najmniej jeden pracownik Wykonawcy, będący diagnostą laboratoryjnym posiadający uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań i autoryzacji, posiadający bądź będący w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.
	Badania objęte przedmiotem niniejszej umowy będą przeprowadzane przy uwzględnieniu warunku obejmującego maksymalną jakość diagnostyczną wyników badań – wyniki zabezpieczone zewnętrznym i wewnętrznym programem kontroli jakości i autoryzowane przez kierownika lub osobę przez niego wyznaczoną.
	Badania będą wykonywane przy zachowaniu należytej staranności wg zaleceń Zespołu ds. Organizacji systemu jakości w laboratoriach diagnostycznych w Polsce, powołanym przez Ministra Zdrowia i według zaleceń konsultantów krajowych           ds. analityki medycznej oraz zgodnie z posiadaną wiedzą diagnostyczną, obowiązującymi wymogami i standardami na zasadach wynikających z ustawy           o zakładach opieki zdrowotnej oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne. Laboratorium uczestniczyć będzie w zewnętrznych programach oceny jakości, wdrożone zostaną procedury zapewniania jakości badań laboratoryjnych zgodnie       z praktyką, sztuką i etyką zawodu.
Badania będą wykonywane zgodnie z normami zawartymi w przepisach wydanych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii. 
Wykonywanie badań będących przedmiotem zamówienia będzie poddane kontroli Zamawiającego w miejscu ich wykonywania, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę w niniejszym postępowaniu.   
	Nie dopuszcza się podzlecania wykonywania badań będących przedmiotem zamówienia osobom trzecim.  
 

§ 3

Płatność będzie realizowana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych faktur VAT, które będą wystawiane przez Wykonawcę każdorazowo po każdym miesiącu wykonania usług i będą obejmowały należność za badania wykonane w tym miesiącu.  

§ 4

	W razie wyrządzenia Zamawiającemu szkody przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Zamawiający ma prawo dokonywać okresowych kontroli wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w miejscu wykonywania przez niego badań, a Wykonawca ma obowiązek poddania się kontroli. 

§ 5

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminową realizację badań              w wysokości 0,2 % ceny netto należnej Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia
 z dostarczeniem wyników badań.  Kara umowna, o której wyżej mowa liczona będzie od wartości netto badań, z dostarczeniem wyników których opóźnił się Wykonawca.
2.	W przypadku dostarczenia wyników nie odpowiadających warunkowi określonemu w § 2       ust. 12, Zamawiający ma prawo żądać powtórzenia badań, a ponadto żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5 % ceny netto badań, których wyniki nie odpowiadały kryteriom przyjętym w niniejszej umowie. Zamawiający w takim przypadku ma prawo odmowy zapłaty   za badania, których wyniki nie odpowiadały przyjętym kryteriom.
3.	Postanowienia powyższe nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności odszkodowawczej        na zasadach określonych w § 4 umowy.
4.	Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość wyżej określonych kar umownych.
5.	Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym również skutki udzielania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, co potwierdzone jest wystawioną przez ……………………………. S.A. Polisą                       Nr ………………………………., ważną do dnia ………….. .201… r. 
6.	W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, Wykonawca nie później jak w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia odpowiedzialności ubezpieczyciela dokona zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej i w tym terminie przedstawi Zamawiającemu dowód jej zawarcia w postaci kserokopii polisy potwierdzonej przez siebie za zgodność             z oryginałem. 


§ 6

1.	Odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wyłączona jest      w przypadku wystąpienia przy jej realizacji okoliczności o charakterze siły wyższej.
2.	Za okoliczności siły wyższej uznaje się między innymi strajki, inne zakłócenia w pracy o charakterze stałym, pożar, eksplozje, awarie energetyczne, wojnę i operacje wojskowe, oraz inne nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, których nie można było przewidzieć lub którym nie można było zapobiec.

§ 7

1.	Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres 12 miesięcy         z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy Zamawiający nie wykorzysta całości przedmiotu zamówienia opisanego  w § 1 ust. 1 w powyższym dwunastomiesięcznym terminie, wówczas  Umowa niniejsza ulega automatycznemu przedłużeniu do czasu zrealizowania całości badań,     o których mowa w § 1 ust. 1 nie dłużej jednak jak o dalsze pięć miesięcy.   
2.	Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę za trzydniowym okresem wypowiedzenia     w sytuacji niemożności wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przez okres dłuższy jak 7 dni, w szczególności na skutek okoliczności określonych w  § 6.
	Zamawiający rozwiąże niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia opisanego w § 5 ust. 5 i nie udokumentowania przez Wykonawcę zawarcia przez niego nowej umowy ubezpieczenia          w terminie 30 dni od wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 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 tych okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części niniejszej umowy


§ 8

1.	Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej Umowy lub z nią związanych, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia               do porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2.	Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011 r., poz. 654 z późn. zm.),, a także inne przepisy prawa dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz kwalifikacji osób realizujących przedmiot umowy.      


§ 9

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.




                 Zamawiający: 						Wykonawca:


