
Załącznik Nr 6 (Projekt umowy) 

UMOWA NR/ /20 

zawarta w dniu 

pomiędzy 

Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. S. Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000473114, o NIP 7010389279, 

REGON 146726100, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 324.000 zł, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Udzielającym Zamówienia”, a 

Panią/Panem……………….. 

zam………………………………………………………………………................................................. 

legitymującą/cym się dowodem osobistym……………… PESEL……………………………………...                   

prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą…………………………………………………… 

wpisaną/nym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez……………………………… 

pod numerem………………………………………………………………………                          

zwaną dalej „Przyjmujący Zamówienie”, reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………….. 

lub 

(firmą)  z siedzibą w ………………………ul……………………………………………………………                

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………………             

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………. 

zwaną w dalszej treści umowy „Przyjmujący Zamówienie”, zwani łącznie „Stronami”. 

W wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 

analitycznej i mikrobiologii przeprowadzonego zgodnie z art. 26 i nast. ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), Strony zawierają umowę                              

o następującej treści: 

§1 

1. Udzielający Zamówienia zleca a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania 

całodobowo i w sposób nieprzerwany na rzecz Udzielającego Zamówienia świadczeń 

zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej analitycznej i mikrobiologicznej. 

2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert o znaku [______________] zwane dalej „SWKO”, 

Oferta Przyjmującego Zamówienie z dnia [______________] 2019 r. wraz z załącznikami, 

wszystkie załączniki do niniejszej umowy oraz dokumenty przytoczone w jej tekście, a 

nienazwane załącznikami stanowią integralną część umowy. 

3. Szczegółowy zakres świadczeń, o których mowa w ust. 1 wraz z ich ceną, terminem 

wykonania, szacunkową liczbą oraz użytą metodą oraz opisem sposobu organizacji 

świadczenia usług, określa wypełniony załącznik nr 2 - Formularz oferty wraz z załącznikami, 

złożony przez Przyjmującego Zamówienie w postępowaniu o znaku UCZKIN/3/2019. 



4. Ilość badań zależeć będzie od liczby pacjentów leczonych przez Udzielającego Zamówienia w 

danym okresie, której w chwili zawarcia umowy strony nie mogą przewidzieć. Przyjmującemu 

Zamówienie przysługuje wynagrodzenie tylko za badania faktycznie wykonane.  

5. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał świadczenia zdrowotne w zakresie badań 

diagnostyki laboratoryjnej analitycznej i mikrobiologicznej, wymienione w załączniku nr la do 

SWKO w prowadzonym przez niego laboratorium, zlokalizowanym przy ul. Starynkiewicza 1/3 

w Warszawie, na podstawie umowy najmu z dnia [______________] r.  

6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się nie wykonywać badań laboratoryjnych dla 

podmiotów trzecich w laboratorium, o którym mowa w ust. 5. 

§2 

1. Podstawę wykonania świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 będzie stanowić pisemne 

zlecenie wystawione przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych na rzecz 

Udzielającego Zamówienia i opatrzone pieczęcią komórki organizacyjnej Udzielającego 

Zamówienia, zwanej dalej „Jednostką Zlecającą”, lub zlecenie przesłane w formie 

elektronicznej za pośrednictwem systemu do obsług szpitali Zamawiającego. 

2. Przyjmujący Zamówienie opracuje wzór zlecenia i po zatwierdzeniu go przez Udzielającego 

Zamówienia będzie dostarczać nieodpłatnie Udzielającemu Zamówienia odpowiednią ilość 

gotowych druków, za pisemnym pokwitowaniem odbioru. 

3. Przyjmujący Zamówienie, po wprowadzeniu systemu znakowania zleceń i próbek kodami 

kreskowymi lub innym systemem, będzie dostarczać nieodpłatnie Udzielającemu Zamówienia 

odpowiednią ilość gotowych zestawów kodów, za pisemnym pokwitowaniem odbioru. 

4. Wypełnione zlecenie, dla swej ważności musi zawierać, co najmniej następujące informacje: 

• dane Jednostki Zlecającej (w formie czytelnej pieczęci), 

• dane pacjenta (nazwisko, imię, PESEL, adres zamieszkania z kodem), 

• rodzaj badań, które należy wykonać, 

• dane osoby zlecającej wykonanie badania (pieczęć i podpis lekarza) 

• informacje dodatkowe, dotyczące np. warunków pobrania czy stosowanej terapii (w 

przypadkach gdy informacje te mogą mieć wpływ na właściwą interpretację wyniku 

badania); 

po pobraniu materiału, zlecenie należy uzupełnić o informacje: 

• dane identyfikujące zlecenie w formie pisemnej lub w postaci kodu kreskowego, 

• datę i godzinę pobrania materiału, 

• dane osoby pobierającej (nazwisko i imię lub nr służbowy). 

5. Wypełnione zlecenie będzie traktowane jako dokument ścisłego zarachowania, stąd też 

wszelkie poprawki muszą być naniesione w sposób czytelny oraz parafowane przez osobę 

zlecającą wykonanie badania. 

6. Pracownik Przyjmującego Zamówienie ma prawo odmówić wykonania badania w przypadku, 

gdy zlecenie jest wypełnione nieczytelnie, niezgodnie z podanymi zasadami lub w sposób 

budzący wątpliwości co do jego autentyczności a także, gdy użyto dokumentu (druku) 

niezgodnego z obowiązującym wzorem. 

7. W każdym z opisanych powyżej przypadków, przed ostateczną odmową wykonania badania, 

pracownik Przyjmującego Zamówienie ma obowiązek skontaktować się z osobą zlecającą 

wykonanie badania lub innym uprawnionym pracownikiem Jednostki Zlecającej. 

8. Materiał do badań jest pobierany przez personel Jednostki Zlecającej, zgodnie z zasadami 

określonymi przez Przyjmującego Zamówienie w odrębnym regulaminie dotyczącym 

pobierania, znakowania, przechowywania i przesyłania materiału. 



9. Przyjmujący Zamówienie dostarcza pojemniki i sprzęt do pobierania, przechowywania i 

przesyłania materiału, zgodnie z zapotrzebowaniem potwierdzonym przez uprawnionego 

pracownika Jednostki Zlecającej. 

10. W przypadku zleceń pilnych pracownik Jednostki Zlecającej ma obowiązek potwierdzenia 

własnoręcznym podpisem daty oraz godziny dostarczenia materiału, przy czym w tym 

wypadku na zleceniu należy umieścić adnotację „CITO”. 

11. Po wykonaniu badania w trybie „CITO” Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek 

poinformować niezwłocznie o tym fakcie Jednostkę Zlecającą. 

12. W przypadku powstania wątpliwości dotyczących wyniku badania, Przyjmujący Zamówienie 

wykonuje powtórnie badanie. Jeżeli błąd leży po stronie Przyjmującego Zamówienie ponosi 

on koszty jego powtórnego wykonania. Decyzja o zaistnieniu wyniku wątpliwego 

podejmowana będzie w godzinach 8:00-15:00 przez lekarza zlecającego badanie po 

konsultacji z Ordynatorem Oddziału , w pozostałych godzinach przez lekarza dyżurnego Izby 

Przyjęć. 

13. Wyniki badań będą wydawane w formie pisemnej, a także przekazywane do systemu 

informatycznego Udzielającego Zamówienia drogą elektroniczną. Badanie uważa się za 

wykonane przez Przyjmującego Zamówienie o ile wynik badania zostanie wydany 

Udzielającemu Zamówienia w sposób uzgodniony w niniejszej umowie. 

§3. 

1. Przyjmujący Zamówienie w trakcie świadczenia usług będących przedmiotem umowy jest 

zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy, a w 

szczególności określonymi: 

a) ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

b) ustawą o działalności leczniczej, 

c) ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 849), 

d) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r, w sprawie standardów 

jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 

2019r. poz. 1923), 

e) rozporządzeniem 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.), 

f) zarządzeniami wydanymi przez odział NFZ właściwy dla siedziby Udzielającego 

Zamówienia lub inną instytucję finansującą usługi z zakresu ochrony zdrowia 

realizowane (zakontraktowane) przez Udzielającego Zamówienia, 

g) przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, 

h) przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, 

i) przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 

j) przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zarządzeniami i 

procedurami obowiązującymi w tym zakresie u Udzielającego Zamówienia. 

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 

zapewnienie udzielania świadczeń objętych umową przez osoby o odpowiednich 

uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w  

odrębnych przepisach. 

3. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do: 



a) świadczenia usług na poziomie zgodnym z aktualną wiedzą analityczną i techniczną, 

przy zachowaniu należytej staranności, zasad dobrej praktyki laboratoryjnej oraz 

zasad etyki obowiązujących przy wykonywaniu czynności diagnosty laboratoryjnego, 

b) realizowania świadczeń określonych w załączniku nr 1a do SWKO w pomieszczeniach 

laboratoryjnych wynajętych od Udzielającego Zamówienia, 

c) utworzenia Laboratorium, na bazie wynajętych od Udzielającego Zamówienia 

pomieszczeń i zarejestrowania go w ewidencji laboratoriów w Krajowej Radzie 

Diagnostów Laboratoryjnych, 

d) zapewnienia ciągłości realizowanych świadczeń przez ich udzielanie w systemie 

całodobowym, 

e) wprowadzenia systemów szybkiej identyfikacji i oznaczania lekooporności 

drobnoustrojów: bakterii i prątków, 

f) spełniania na bieżąco wymagań oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla siedziby 

Udzielającego Zamówienia lub innej instytucji finansującej usługi z zakresu ochrony 

zdrowia realizowane (zakontraktowane) przez Udzielającego Zamówienia, 

g) ścisłej współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Udzielającego 

Zamówienia w zakresie akredytacji i certyfikacji Udzielającego Zamówienia, 

monitorowania błędów przed laboratoryjnych w mikrobiologii i diagnostyce 

laboratoryjnej oraz nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi, 

h) używania aparatury medycznej wykorzystującej nowoczesne, zautomatyzowane 

techniki analityczne, przystosowanej do znakowania próbek przy użyciu kodów 

kreskowych, posiadającej świadectwa dopuszczenia do użytkowania na terenie 

Polski; 

i) posiadania dokumentów świadczących o prowadzeniu systematycznych kontroli 

parametrów pracy użytkowanej aparatury i procedur bieżącej konserwacji; 

j) stosowania aparatury, urządzeń, sprzętu, oprogramowania itp., które nie zakłócają 

pracy aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Udzielającego 

Zamówienia; 

k) stosowania odczynników i materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie Polski, 

spełniających wymagania określone w przepisach szczegółowych oraz przestrzegania 

przepisów dotyczących ich obrotu i utylizacji, 

l) prowadzenia systematycznej, należycie udokumentowanej wewnętrznej kontroli 

jakości analitycznej oraz udziału w okresowych kontrolach ogólnokrajowych lub 

międzynarodowych, 

m) opracowania i przekazania Udzielającemu Zamówienia w terminie 14 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy: 

• regulaminu pobierania, znakowania, przechowywania i transportu materiału, 

• listę oferowanych badań zawierającą tryb ich wykonania oraz zakresy 

wartości prawidłowych i komentarze do nich; 

• księgę laboratorium, która zawierać będzie komplet procedur ogólnych oraz 

szczegółowych zasad dotyczących pobierania materiału do każdego badania; 

n) stosowania w trakcie wykonywania umowy  próżniowego systemu pobierania krwi 

oraz prowadzenia na bieżąco szkoleń w zakresie pobierania dla pracowników 

Udzielającego Zamówienia, 

o) stosowania laboratoryjnego systemu informatycznego i zintegrowania go na własny 

koszt z systemem wykorzystywanym przez Udzielającego Zamówienie i stosowania 

do świadczenia zamówionych usług, zabezpieczenia odpowiedniej ilości sprzętu do 



jego obsługi oraz prowadzenia szkoleń w zakresie jego współużywania dla 

pracowników Udzielającego Zamówienia, 

p) prowadzenia stałej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań dla 

poszczególnych parametrów oznaczanych w laboratorium. Kontrola będzie 

prowadzona wg sporządzonego przez Przyjmującego Zamówienie harmonogramu i 

zawierać będzie następujące kryteria: 

• rodzaj stosowanych materiałów kontrolnych, wielkość dopuszczalnych 

błędów pomiarowych, 

• częstotliwość pomiarów kontrolnych (opracowany harmonogram), 

• kryteria akceptacji badań kontrolnych pozwalające ocenić czy metoda jest 

pod kontrolą, 

• sposób postępowania w przypadku przekroczenia kryteriów akceptacji badań 

kontrolnych (działania korygujące); 

q) prowadzenia rejestru przyjmowanych zleceń i rejestrowania wyników badań 

wykonywanych na ich podstawie oraz udostępniania danych zawartych w tych 

rejestrach, na zasadach określonych dla prowadzenia dokumentacji medycznej, na 

każde żądanie Udzielającego Zamówienia lub osoby przez niego upoważnionej; 

r) prowadzenia „Rejestru Niezgodności" - dokumentu w formie księgi, w którym 

odnotowywane będą nieprawidłowości naruszające zasady współpracy 

zaobserwowane i zgłoszone drugiej stronie przez pracowników Jednostek Zlecających 

lub pracowników Przyjmującego Zamówienie, w tym w szczególności: 

• błędy popełnione przez pracowników Jednostek Zlecających a naruszających 

regulamin pobierania, 

• błędy dotyczące znakowania, przechowywania i transportu materiału, 

• reklamacje zgłoszone przez pracowników Przyjmującego Zamówienie 

dotyczące jakości dostarczonego materiału, 

• reklamacje zgłoszone przez pracowników Udzielającego Zamówienia 

dotyczące jakości wykonywanych usług, 

• reklamacje zgłoszone przez Zleceniodawców dotyczące wartości 

diagnostycznej wydanych wyników; 

s) tworzenia, na podstawie danych zawartych w laboratoryjnym systemie 

informatycznym, wszelkiego rodzaju zestawień dotyczących przedmiotu umowy a 

wymaganych przez Udzielającego Zamówienia i przekazywania ich osobie 

upoważnionej, 

t) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej według zasad obowiązujących w 

podmiotach leczniczych. 

§4. 

1. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do poddania się kontroli ze strony Udzielającego 

Zamówienia oraz innych uprawnionych osób i organów, w tym obejmującej swoim zakresem: 

a) sposób udzielania świadczeń i ich jakości, 

b) prowadzenie wymaganej dokumentacji, 

c) stosowanie uzgodnionych z Udzielającym Zamówienia zasad używania pomieszczeń i 

aparatury, 

d) przestrzeganie przepisów prawa a także przepisów wewnętrznych Udzielającego 

Zamówienia dotyczących BHP, ochrony przeciwpożarowej czy też sanitarno- 

epidemiologicznych. 



2. Przyjmujący Zamówienie gwarantuje współpracę z Udzielającym Zamówienia w zakresie 

nadzoru, poprawy jakości, oceny wiarygodności stosowanych metod i uzyskiwanych 

wyników, a także wdrażania nowych metod diagnostycznych, logistycznych i 

informatycznych. 

3. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu 

Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wymagań co do realizacji 

przedmiotu umowy. 

4. Przyjmujący Zamówienie zarejestruje się jako podwykonawca w Systemie Zarządzania 

Obiegiem Informacji NFZ. 

§5. 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi maksymalnie brutto    zł 

Słownie : …………………………………………………………………………… 

2. Całkowitą wartość przedmiotu umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych 

określonych w Ofercie  Przyjmującego Zamówienie z dnia 2019r. wraz z załącznikami. 

3. Rozliczenia stron za wykonanie świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy 

dokonywane będą miesięcznie na podstawie cen jednostkowych brutto oraz ilości świadczeń 

określonej w oparciu o rejestr, o którym mowa w § 3. ust. 3 pkt 17 umowy, na podstawie 

załączonego wykazu, o którym mowa w ust. 4. 

4. Wykaz udzielonych świadczeń zawierać będzie dane Jednostki Zlecającej, dane Zlecającego 

oraz dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL, adres) rodzaj, liczbę, cenę i łączną wartość 

świadczeń w podziale na Jednostki Zlecające. 

5. Należność za świadczenia regulowana będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT oraz wykazu świadczeń wykonanych na rzecz Udzielającego 

Zamówienia. 

6. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, niezapłacenie w 

terminie przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur nie uzasadnia i nie może 

powodować wstrzymywania przez Przyjmującego Zamówienie świadczenia usług na rzecz 

Udzielającego Zamówienia 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Udzielającego Zamówienia. 

8. Ceny jednostkowe świadczeń netto nie mogą ulec podwyższeniu w trakcie trwania umowy. 

9. W przypadku niewykorzystania przez Udzielającego Zamówienie wskazanej w ust. 1 

całkowitej wartości przedmiotu umowy, Przyjmującemu Zamówienie nie przysługują żadne 

roszczenie poza roszczeniem o wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część przedmiotu 

umowy.  

§6. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat. 

2. Strony ustalają, że świadczenie usług na podstawie niniejszej umowy rozpocznie się w dniu 

01 stycznia 2020 r. 

§7. 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu Zamówienia kary umowne: 

a) w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych 00/100) w przypadku każdego istotnego 

opóźnienia wykonania badania; istotne opóźnienie wykonania badania oznacza 



przekroczenie o 50% czasu wykonania dla badań określonych w załączniku nr la do 

SWKO (załącznik nr 1 do umowy), a dla pozostałych badań przekroczenie czasu 

wykonania o 20%, 

b) w wysokości  150,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), w przypadku 

niepoinformowania Udzielającego Zamówienia w sposób niezwłoczny i skuteczny o 

niemożności wykonania badania, 

c) w wysokości 300,00zł (słownie:  trzysta  złotych 00/100) za każdy tydzień opóźnienia 

we wprowadzeniu wymogów określonych w § 3 ust. 3 lit. m) umowy, 

d) w wysokości 150,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt  złotych 00/100) za niewykonywanie 

lub nienależyte wykonywanie zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1, 2, 3 lit. a) – l) 

oraz lit. n) – t) niniejszej umowy, za każdy rodzaj stwierdzonego uchybienia. 

2. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary w 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i do czego 

upoważnia Zamawiającego  bez potrzeby uzyskiwania odrębnych potwierdzeń. 

§8. 

1. W przypadku stwierdzenia awarii aparatury medycznej lub wystąpienia innych zdarzeń , w 

wyniku których powstaną zakłócenia w realizacji umowy, Udzielający Zamówienia odstąpi od 

naliczenia kary za opóźnienie w świadczeniu usług, o których mowa w § 1, o ile Przyjmujący 

Zamówienie zabezpieczy własnym staraniem i po kosztach nie wyższych niż obowiązujące w 

rozliczeniach z Udzielającym Zamówienia realizację tych świadczeń u innego podmiotu. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia w formie 

pisemnej Udzielającego Zamówienia o okolicznościach i przyczynach opóźnień w terminie 

świadczenia usług objętych niniejszą umową. 

 

§9. 

1. Strony solidarnie ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń 

będących przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje pełną odpowiedzialność za wykonywanie badań 

będących przedmiotem niniejszej umowy w przypadku powierzenia wykonywania badań 

podwykonawcy. 

§10. 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie świadczonych przez siebie usług, w tym świadczonych w pomieszczeniach 

wynajętych od Udzielającego Zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 5, do kwoty 

[______________] złotych. Przy podpisaniu niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie 

przedkłada kopię polisy nr [______________] z dnia [______________] oraz ogólne warunki 

ubezpieczenia. Polisa stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa 

w § 11 ust. 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz do okazywania 

odnośnej polisy na każde żądanie Udzielającego Zamówienia. 



§11. 

1. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji i archiwizacji dokumentacji 

medycznej związanej z realizowanymi świadczeniami medycznymi. 

2. Po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu umowy Przyjmujący Zamówienie jest 

zobowiązany do przekazania Udzielającemu Zlecenie dokumentacji pisemnej i elektronicznej 

powstałej w czasie realizacji umowy, a dotyczącej: 

a) wyników wszystkich badań laboratoryjnych, w tym pacjentów z ich danymi 

osobowymi za cały okres obowiązywania umowy, 

b) wyników innych badań wykonywanych na rzecz Udzielającego Zamówienia. 

§12. 

1. Umowa ulega rozwiązaniu: 

a) z upływem czasu, na który była zawarta; 

b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych; 

c) wskutek wypowiedzenia przez Udzielającego Zamówienie ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie rażąco narusza istotne 

postanowienia umowy, w szczególności: 

• w przypadku co najmniej trzykrotnego naliczenia przez Udzielającego 

Zamówienie kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 , w ciągu kolejnych 

12 miesięcy obowiązywania niniejszej umowy, 

• w przypadku naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie § 10 ust. 2 

niniejszej umowy, 

• w przypadku odmowy przez Przyjmującego Zamówienie poddania się 

kontroli przez NFZ lub inny uprawniony podmiot. 

§13 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 

bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Udzielającego Zamówienia. 

§14 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek 

postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez 

wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień Strony 

nie zawarłyby umowy, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób 

określony w poniższym ust. 3.  

3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo 

niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w 

sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które 

uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

 

§15 

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy lub w związku z nią zachodzące 

między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny miejscowo właściwy według siedziby Udzielającego Zamówienia. 



2. Adresy wskazane w komparycji Umowy traktowane są jako adresy dla doręczeń. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony o wszelkich 

zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres 

do doręczeń za skuteczne. 

4. Strony zobowiązują się zawrzeć stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych.  

§16 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej. 

§17 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Udzielającego Zamówienia, 

1 dla Przyjmującego Zamówienie. 

 

 

Załącznik nr 1 - SWKO o znaku  

Załącznik nr 2 - Oferta złożona przez Przyjmującego Zamówienie z dnia 

Załącznik nr 3 - Polisa ubezpieczeniowa z dnia Nr/znak   

  

 


