
Załącznik nr 3 do SzWK
UMOWA

o wykonywanie świadczeń diagnostycznych

zawarta w dniu  ……………… 2019 r. w Pyrzycach, pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach, reprezentowanym przez:
..................................................................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez:

……………………………….......................................................................................

z  siedzibą  w  …………………………………………,  zwanym  dalej  Przyjmującym 

Zamówienie.

Na  podstawie  art.  27  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  o  działalności  leczniczej 

(t.j.:  Dz.  U. z  2013  poz.217  ze  zm.),  oraz  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.) strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1
1.Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  organizowanie,  wykonanie  i  nieprzerwane 

zabezpieczenia  przez  Przyjmującej  Zamówienie  usług  diagnostycznych  w  zakresie 

diagnostyki  laboratoryjnej na rzecz pacjentów Zamawiającego, zgodnie ze standardami 

określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie.

2.Przyjmujący  Zamówienie  oświadcza,  że  spełnia  wymogi  określone  jako  Standard 

Pracowni Laboratoryjnej (analitycznej i mikrobiologicznej) i przyjmuje obowiązek poddania 

się  kontroli  przeprowadzonej  przez  Narodowy Fundusz  Zdrowia  w zakresie  spełniania 

wymagań, o których mowa w szczegółowych materiałach informacyjnych NFZ oraz przez 

Zamawiającego.

3.Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  na  żądanie  Zamawiającego  do 

przedstawienie  na  piśmie  informacji  o  realizacji  przyjętego  zamówienia  w  sposób 

określony przez Zamawiającego.

4.Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  sprawozdawczości 

statystycznej w określonym przez Zamawiającego lub NFZ w Warszawie zakresie.

Szczegółowy zakres badań stanowiących przedmiot  umowy oraz ich orientacyjną ilość 

określa załącznik nr 1 stanowiący jej integralną część.



§ 2
1.Usługi  diagnostyczne  wymienione  w  §1  Przyjmujący  zamówienie  będzie  realizował 

wykorzystując sprzęt własny, w siedzibie Zamawiającego.

2.Materiał  do  badań  pobierany  będzie  przez  pracowników  Zamawiającego  w  oparciu 

o  sprzęt  jednorazowego  użytku  (w  systemie  zamkniętym)  dostarczonym  przez 

Przyjmującego. 

3.W przypadku konieczności wykonania badań nieobjętych umową i braku możliwości jego 

wykonania  w  warunkach  lokalowych  Przyjmującego,  Przyjmujący  wskaże  placówki 

badawcze uprawione do przeprowadzania tego rodzaju badań, uzgodni z Zamawiającym 

koszt  tych  badań,  określi  sposób  pobrania  materiału,  warunki  transportu  oraz  prześle 

materiał do badania. Koszty transportu obciążają Przyjmującego. 

4.W przypadku braku możliwości  terminowego wykonania badań przez Przyjmującego, 

Zamawiający  zleci  wykonanie  badań  innemu  podmiotowi,a  Przyjmujący  będzie 

zobowiązany pokryć koszty wykonywanych badań w pełnej wysokości wraz z kosztami 

transportu. 

5. Zamawiający w celu wykonywania przez Przyjmującego zamówienia przedmiotu umowy 

w sposób określony w ust. 1 zawrze z nim umowę najmu lokalu na warunkach określonych 

przez organ założycielski Zamawiającego.

§ 3
1.Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  wykonywać  badania  ze  szczególną 

starannością, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i praktyki w dziedzinie objętej niniejszą 

umową.

2.Przyjmujący zamówienie oświadcza,  że posiada ubezpieczenie  od odpowiedzialności 

cywilnej  w  zakresie  ryzyk  związanych  z  wykonywaniem  niniejszej  umowy  na  sumę 

nie mniejszą niż określoną rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w  sprawie  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz.1729), na dowód czego załącza 

polisę ubezpieczeniową, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 4
1.Przyjmujący zamówienie zapewnia, że badania diagnostyczne realizowane będą przez 

osoby posiadające określone prawem kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.

2.Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług  diagnostycznych 

określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy  i stanowiącym jej integralną część 



w czasie:

a) dostęp całodobowy do badań został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 

b)  dostęp  do  badań  w  godzinach  od  800 do  1500 został  określony  w  załączniku 

nr 1   do niniejszej umowy.

3.Wymaga  się  imiennego  wykazu  badań  laboratoryjnych  wykonanych  na  oddziałach, 

w poradniach,na  izbie  przyjęć  i  innych  komórkach  medycznych  Szpitala  Powiatowego 

w Pyrzycach  z  podaniem:  data,  imię  i  nazwisko  lekarza  zlecającego  badanie,  nazwa 

oddziału/poradni lub innej komórki medycznej, imię i nazwisko pacjenta oraz pesel, nazwa 

badania.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania badań stanowiących przedmiot umowy 

w możliwie jak najkrótszym czasie nie dłuższym jednak niż czas określony w załączniku 

nr 1 do umowy, stanowiący jej integralną część.

5. Podane w załącznikach do umowy ilości badań mają charakter orientacyjny i zostały 

obliczone w oparciu  o dane statystyczne Zamawiającego z  lat  ubiegłych.  Rzeczywista 

ilość badań zależy od bieżących potrzeb Zamawiającego.

6. Zakup systemu zamkniętego leży po stronie Przyjmującego zamówienie.

7. Wykonywanie przez Przyjmującego  badań nie ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy  wymaga  odrębnego  uzgodnienia  między  Przyjmującym  zamówienie 

a Zamawiającym w formie aneksu do umowy. 

8.W  przypadku  naruszenia  przez  Przyjmującego  zamówienie  postanowień  ust.  3 

niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem 

natychmiastowym  lub  żądać  od  Przyjmującego  zamówienie  naprawienia  szkody 

wynikającej z dostarczenia Zleceniodawcy wyników badań z opóźnieniem.

9.W przypadku opóźnienia w dostarczeniu badania Zamawiający ma prawo:

1)zlecić realizację tego badania na koszt i niebezpieczeństwo Przyjmującego zamówienie,

2)naliczyć karę umowną w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

10. W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie rozwiąże umowę przed upływem okresu jej 

trwania zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto.  

11.Zamawiający  ma  prawo  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych 

w przypadku,  gdy kary  umowne nie  pokryją  całości  szkody do  wysokości  poniesionej 

szkody.  

§ 5
Przyjmujący zamówienie może we własnym zakresie podpisać odrębne umowy  z  innymi 



podmiotami  na  wykonanie  badań  z  zakresu  diagnostyki  laboratoryjnej.  Jednak 

wykonywanie  przez  Przyjmującego  zamówienia  innych  umów,  nie  może  prowadzić  do 

ograniczenia wykonywania zakresu niniejszej umowy pod rygorem rozwiązania niniejszej 

umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6
1.Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  w  ramach  niniejszej  umowy  wykonywać 

badania  diagnostyczne  na  rzecz  pacjentów kierowanych  na  te  badania  przez  lekarzy 

Zamawiającego,  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe,  zgodnie  z  cennikiem  usług 

diagnostycznych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną część.

2.Ceny jednostkowe za wykonanie badań, określone w załączniku nr 1 do umowy, nie 

ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.

§ 7
1.Zapłata  za  wykonane  badania  uregulowana  będzie  przelewem  w  terminie  do  dnia 

28  miesiąca  następującego  po  miesiącu  rozliczeniowym  po  dostarczeniu  przez 

Przyjmującego zamówienie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz ze sporządzonym 

przez Przyjmującego zamówienie wykazem wykonanych świadczeń diagnostycznych za 

dany  miesiąc,  opisanym  merytorycznie  przez  Z-cę  Dyrektora  ds.  Lecznictwa 

Zamawiającego.

2.  Maksymalna –  graniczna kwota  wynagrodzenia  Wykonawcy wynikająca z  niniejszej 

umowy przez okres jej obowiązywania nie może przekroczyć …......................zł (słownie: 

….................) brutto. 

§ 8
1.Umowa obowiązuje w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2.Umowa ulega rozwiązaniu:

1)z upływem czasu, na który została zawarta;

2)w  skutek  oświadczenia  Zamawiającego,  z  zachowaniem  trzymiesięcznego  okresu 

wypowiedzenia,  w  przypadku  gdy  druga  strona  rażąco  narusza  istotne  postanowienia 

umowy.

§ 9
Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego może nastąpić ze skutkiem natychmiastowy 

w  przypadku  nienależytego  wywiązywania  się  Przyjmującego  zamówienie  z  realizacji  

niniejszej umowy, a w szczególności- złej jakości wykonywanych badań.



§ 10
1.Zmiany i  uzupełnienia  niniejszej  umowy wymagają  zachowania  formy pisemnej  pod 

rygorem nieważności.

2.Przyjmujący  zamówienie  nie  może  przenieść  na  osobę  trzecią  praw  i  obowiązków 

wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego udzielonej pod rygorem nieważności na 

piśmie.

3.Odpowiedzialność  za  szkodę  wyrządzoną  przy  udzieleniu  świadczeń  w  zakresie 

udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Zamawiający i Przyjmujący zamówienie.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej i przepisów wykonawczych wydanych na 

jej podstawie.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiącym egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.

    ZAMAWIAJACY PRZYJMUJACY ZAMÓWIENIE


