
wzór 
UMOWA  Nr...................... 

na wykonanie badań laboratoryjnych 
 
zawarta w dniu  ..................................... w Stalowej Woli pomiędzy: 
SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,  wpisany do Rejestru 
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000009325, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, NIP: ........, REGON: ....... 
reprezentowanym przez: 

- Mirosława Leśniewskiego – Dyrektora   
zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a 
......................................... wpisanym do ...................... NIP: ........................., REGON: 
................. 
reprezentowanym przez:  
.......................................... 
 zwanym w treści umowy Przyjmującym Zamówienie 
 
 
             W wyniku konkursu przeprowadzonego na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (DZ. U. z 2013 r. poz. 217)  Strony zawierają 
umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań  
laboratoryjnych na rzecz pacjentów Zamawiającego w zakresie wymienionym                          
w załączniku do niniejszej umowy,  zwanych w treści umowy "badaniami" . 

2. Integralna częścią umowy jest złożona przez Przyjmującego Zamówienie oferta wraz z 
załącznikami i oświadczeniami  oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu.  

        
§ 2 

1. Badania objęte umową będą udzielane przez Przyjmującego Zamówienie z należyta 
starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy diagnostycznej oraz zgodnie z 
zasadami etyki zawodowej, przy respektowaniu praw pacjenta i zachowaniu ochrony 
danych osobowych. 

2. Przyjmujący Zamówienie przejmuje pełną odpowiedzialność za wykonywanie badań. 
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się , że badania wykonywane będą  przez 

wykwalifikowany personel medyczny, przyjętymi zasadami etyki zawodowej i przy 
użyciu sprzętu medycznego zapewniającego bezpieczeństwo pacjenta podczas badania. 

4. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1 wykonywane będą w pomieszczeniach 
Przyjmującego Zamówienie, z użyciem sprzętu medycznego będącego w jego posiadaniu. 

 
§ 3 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

2. Polisa/y ubezpieczeniowa stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 1 przez cały okres obowiązywania umowy . 
 



§ 4 
1. Zamawiający zleca Przyjmującemu Zamówienie wykonanie badań w zależności od potrzeb 

wynikających z udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań  wyłącznie na podstawie 

skierowania lekarza. Skierowania powinno być wystawione w dwóch egzemplarzach                      
i zatwierdzone przez ...., a podczas Jego nieobecności przez ...... i zawierać dane osobowe 
pacjenta, informacje o stanie pacjenta, pieczątkę nagłówkową oraz pieczątkę lekarza 
kierującego. 

 
§ 5 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania  kontroli przeprowadzanej przez  
Zamawiającego w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą 
umową. 

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że spełnia standardy i wymagania określone przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w szczegółowych materiałach informacyjnych w 
zakresie właściwego przedmiotu postępowania.  

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia 
Zamawiającego o wynikach badań znacznie odbiegających od normy, mogących zagrażać 
zdrowiu i życiu pacjenta.  

4. Przyjmujący Zamówienie ponadto zobowiązuje się do: 
1) poddania kontroli NFZ na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach   
     zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, 
2) zachowania tajemnicy dotyczącej danych osobowych pacjentów  w myśl ustawy z  
   dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz.    
    926 z późn. zm.) 

      3) powtórzenia na swój koszt bada wykonanych niewłaściwie, w przypadku gdy nastąpiło  
           to z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie,  
      4) przestrzegania terminów wydania wyników badań zgodnie z załącznikiem do umowy. 
5. Transport materiału do badań i dostarczanie wyników przeprowadzonych badań zapewnia 

Przyjmujący Zamówienie na koszt własny. 
6. Przyjmujący Zamówienie nie może odmówić wykonania badania pacjentowi 

skierowanemu przez Zamawiającego, posiadającemu skierowanie określone w §4 ust. 2. 
 

§ 6 
1. W przypadku niemożności wykonania badań objętych umową przez Przyjmującego 

Zamówienie, zobowiązuje się on do zapewnienia wykonania badań przez inny podmiot 
spełniający warunki do udzielania takich świadczeń zdrowotnych przy zachowaniu cen 
zgodnie z niniejsza umową. 

2. W przypadku wykonania badań objętych umową przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, 
Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność jak za działanie własne. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zapłaci Przyjmującemu Zamówienie za udzielone świadczenia zdrowotne 
należność wyliczona na podstawie ilości wykonanych w okresie objętym rozliczeniem 
badań. Cennik badań stanowi załącznik do umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie po wykonaniu badań, na podstawie prawidłowo 
wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie  faktury VAT, w terminie ..... dni od dnia 
otrzymania faktury, na podany na fakturze  numer konta bankowego.  

3. Do faktury Przyjmujący Zamówienie  zobowiązany jest załączyć specyfikację 
wykonanych badań z uwzględnianiem ich rodzaju oraz danych osobowych pacjenta. 



4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Przyjmującego Zamówienie bez 
podpisu osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego. 

5. Przyjmujący Zamówienie nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy na podmiot trzeci w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo renegocjacji cen badań jeżeli cena rynkowa za dane 
badanie ulegnie znacznej zmianie. 

 
§ 8 

W celu prawidłowej realizacji umowy Strony upoważniają do kontaktów: 
- Zamawiający ...................................  
- Przyjmujący Zamówienie ........................... 

 
§ 9 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od 1.................. do ......................... 
2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem .....terminu 

wypowiedzenia z terminem jej rozwiązania na koniec miesiąca kalendarzowego. 
Wypowiedzenie winno być złożone na piśmie. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku 
niewłaściwego wykonywania badań lub niestosowania się do wyznaczonego w załączniku 
do umowy maksymalnego czasu oczekiwania na wynik badania lub uchylania się od 
wykonywania badań. 

4. Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym następuje w następnym dniu po 
doręczeniu pisemnego oświadczenia Przyjmującemu Zamówienie lub w dacie wskazanej 
w tym oświadczeniu. 

 
§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
W sprawach  nieuregulowanych w niniejszej  umowie mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności wymienione w niniejszej mowie oraz 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 12 
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:                           
- 1 egzemplarz dla Przyjmującego Zamówienie, -  2 egzemplarze dla    Zamawiającego. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY                                                    PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
 
 
 
 
 
 


