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                                                    Załącznik nr 3 do SWKO 
Sprawa nr MSPZOZ  KO/1/2018 

Wzór 
UMOWA  Nr ..../2018 

 
zawarta w dniu ................. r. 

 
w Wołominie pomiędzy: 

Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr1,  

z siedzibą w  Wołominie (kod 05-200) ul. Prądzyńskiego 11,  

tel. 22 776-23-80, fax: 22 776-23-80  

NIP: 125-11-56-869,  Regon: 017250324, 

reprezentowanym przez : 

lek. med. Bożenę Tymińską - Dyrektora MSP ZOZ Nr 1 

zwanym dalej Udzielającym zamówienia 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………  

z siedzibą w ........................ (kod………….), ul. ..........................................,  

 tel. .......................,  fax.: ………….............,  

NIP: …....................., Regon: ……................,  

reprezentowanym przez: 

...............................................      -  ............................................                   

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie  

w wyniku udzielenia zamówienia na świadczenie usług zdrowotnych w trybie konkursu ofert, zgodnie 

z ustawą o  działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. 2018 poz. 160) została zawarta 

umowa następującej treści:  

 

§1 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 

a) wykonywania badań analitycznych we własnych certyfikowanych laboratoriach, 

b) odbioru materiału biologicznego z punktu pobrań przy ul. Prądzyńskiego 11 w Wołominie (przy 

użyciu własnych pojemników do pobierania materiału: probówek w systemie próżniowym, 

pojemników na mocz, pojemników transportowych do badań bakteriologicznych, itp.) 

c) dostarczania wyników do MSP ZOZ Nr1  

d) udostępnienia internetowego programu wraz z instalacją, zapewniającego wgląd do wyników i ich 

wydruk.  

 

§2  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań analitycznych ujętych w 

formularzu cenowym po cenach jednostkowych w nim określonych, zgodnie z formularzem 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy . 
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2. Pobieranie materiału biologicznego do badania analitycznego będzie następować w punkcie pobrań 

Udzielającego zamówienia w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr1 

w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11. 

3. W przypadku, kiedy badanie analityczne należy wykonać niezwłocznie po pobraniu materiału 

Udzielający zamówienie skieruje pacjenta do jednostki organizacyjnej Przyjmującego zamówienie, 

gdzie zostanie pobrany materiał przez Przyjmującego zamówienie i wykonane badanie. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań analitycznych innych niż ujęte w 

formularzu cenowym, w przypadku nieprzewidzianej, w chwili zawarcia umowy konieczności 

wykonania takiego badania. W sytuacji konieczności wykonania takich badań ceny za badania będą 

ustalane każdorazowo w drodze negocjacji. 

5. Badania wykonywane będą każdorazowo na podstawie skierowań wystawionych przez Udzielającego 

zamówienia wyłącznie na drukach uzgodnionych przez Strony, wzory stanowią załączniki nr 2 a- 2 ... 

do niniejszej umowy. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do odbierania materiału do badań oraz dostarczania 

wyników do MSP ZOZ Nr1 w dniach i godzinach ustalonych  wspólnie przez Strony, w formie 

harmonogramu pracy, przy czym odbiór materiału nastąpi najpóźniej każdego dnia roboczego do godz. 

10.30. 

   Harmonogram pracy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych pojemników do pobierania 

materiału - probówek w systemie próżniowym, pojemników na mocz, pojemników transportowych do 

badań bakteriologicznych itp. 

8. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za wyniki badań , które są obarczone 

błędem przed analitycznym, powstałym z winy Udzielającego zamówienie (zamiana probówki, 

zamiana nazwiska pacjenta itp.), który nie mógł być wykryty przez Przyjmującego zamówienie przed 

wykonaniem badania.  

W przypadku stwierdzenia błędów związanych z dostarczoną próbką Przyjmujący zamówienie 

zastrzega sobie prawo do nie wykonywania badań. 

 

§3 

 

1. Udzielający zamówienie zobowiązuje się do wykorzystywania pojemników, o których mowa w §2 

ust. 7 tylko w celu przesyłania materiału biologicznego do laboratorium Przyjmującego zamówienie. 

2. Udzielający zamówienie zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania pobierania i opisywania 

materiału przeznaczonego do badania analitycznego. 

Sposób pobierania i opisywania materiału opisany został w załączniku nr  4  do niniejszej umowy. 
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§4 

 

1. Świadczenia, o których mowa w §1 wykonywane będą w laboratoriach Przyjmującego zamówienie 

w Laboratoriach: 

1) Laboratorium ...................... 

    ul. .....................,  ............... 

   (tel. ..................................)  

2) Laboratorium ...................... 

    ul. .....................,  ............... 

   (tel. ..................................)  

 

§5  

 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych 

zamówieniem z zachowaniem należytej staranności we własnych lokalach, przy pomocy własnego 

sprzętu medycznego i personelu medycznego o kwalifikacjach zawodowych koniecznych do 

właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, 

obowiązującymi standardami, przepisami ustawy o działalności leczniczej, przy zachowaniu 

wymogów określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kontraktach zawartych z Udzielającym 

zamówienia. 

 

§6  

 

Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody udzielającego zamówienia powierzać 

wykonania zamówienia innemu podmiotowi. 

 

§7  

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 

1) Prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami oraz rejestracji 

   pacjentów, na rzecz których wykonano badanie. 

2) Przechowywania dokumentacji określonej w pkt.1 przez okres 10 lat. 

3) Poddania się kontroli Udzielającego zamówienia w zakresie wykonywania postanowień niniejszej 

umowy w sytuacjach tego wymagających, w sposób i na zasadach każdorazowo, odrębnie 

uzgodnionych przez Strony. 

2. Kontrole określone w ust. 1 pkt. 3 przeprowadzane będą na pisemny wniosek Udzielającego 

zamówienia skierowany do Przyjmującego zamówienie i odbywać się będą przy współudziale 

upoważnionych przez Strony przedstawicieli. 
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3. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w 

zakresie spełnienia wymagań , co do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do sporządzania na koniec każdego miesiąca 

kalendarzowego wykazu osób (imię i nazwisko oraz pesel), dla których świadczone były badania oraz 

podania w wykazie nazwiska lekarza kierującego w formie pisemnej i elektronicznej. Wykaz lekarzy 

upoważnionych do wystawiania skierowań dostarczono Przyjmującemu zamówienie.  

 

§8  

 

1.  Liczba zlecanych badań , określonych szacunkowo w formularzu cenowym będzie uzależniona od 

faktycznych potrzeb Udzielającego zamówienia. 

2. Nie zrealizowanie przez Udzielającego Zamówienie pełnego zamówienia, określonego szacunkowo 

w formularzu cenowym nie powoduje żadnych roszczeń wobec Udzielającego Zamówienie. 

 

§9  

 

1. Ceny jednostkowe badań analitycznych określone w kosztorysie ofertowym w okresie trwania 

umowy nie mogą ulec podwyższeniu. 

2. Strony umowy dopuszczają możliwość zmian ilości zamawianych przez Zamawiającego badań w 

ramach określonych szacunkowo poszczególnych pozycji kosztorysowych oraz możliwość 

zmniejszenia ilości zlecanych badań w sytuacji, gdy potrzeby Zamawiającego w tym zakresie okażą 

się mniejsze od przewidywanych przy ogłaszaniu konkursu. 

 

§10  

 

1. Z tytułu wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową Przyjmującemu zamówienie 

przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości  ................ zł  ……/100 brutto   

(słownie: ...........................................................................................................................................), 

wynikającej z formularza cenowego, według cen jednostkowych z oferty. 

2. Należność przekazywana będzie na konto Przyjmującego zamówienie na podstawie faktury 

wystawionej przez Przejmującego zamówienie za okres jednego miesiąca kalendarzowego i 

załączonego do niej wykazu osób, którym wykonano badanie analityczne wraz z podaniem rodzaju 

wykonanego badania. 

3. Przyjmujący zamówienie będzie wystawiał faktury za wykonane badania w ostatnim dniu 

roboczym miesiąca rozliczeniowego i dostarczał je do Udzielającego zamówienie w terminie do 7 

dni po dacie wystawienia faktury. 

4.  Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury do Udzielającego zamówienie. 

5. Płatność nastąpi w formie przelewu na konto Przyjmującego zamówienie wskazane na fakturze. 
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6. W razie braku kolejnych dwóch wpłat za realizację przedmiotu umowy Przyjmujący zamówienie 

ma prawo zawiesić wykonywanie badań do czasu uregulowania zaległych należności.  

 

§11  

 

1.  Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących po 

jego stronie takich jak : 

a) nieprawidłowego wykonania badania, 

b) prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niekompletny lub jej brak, 

c) stwierdzeniu braku realizacji zaleceń pokontrolnych. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody Udzielającego zamówienie 

spowodowane nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar, o których mowa w kontraktach 

zawartych między Funduszem, a Udzielającym zamówienie, jeżeli nałożenie tych kar było 

wynikiem niewłaściwego wykonania przez Przyjmującego zamówienie zadań i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

§12  

 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wykonywanie przez niego świadczeń na rzecz innych 

podmiotów oraz inne okoliczności typu- urlopy, uszkodzenie sprzętu - nie ograniczą dostępu do badań 

analitycznych w zakresie objętym niniejszą umową. 

 

§13  

 

1. Przyjmujący zamówienie posiada ważną obowiązkową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń z zastrzeżeniem ustalenia 

minimalnej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są 

umową ubezpieczenia w wysokości, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie – kopia umowy stanowi 

załącznik nr 5 do umowy. 

2.   Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia przez cały 

okres obowiązywania umowy, nie zmniejszania kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia i jego zakresu 

oraz przedłożenia potwierdzonej kopii nowej polisy ubezpieczenia na pozostały okres 

obowiązywania umowy, najpóźniej do ostatniego dnia ważności poprzedniej polisy. 

3.   W razie niedotrzymania warunków określonych w ust. 1 i 2, Udzielający zamówienia może 

rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia. 
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§14  

 

Umowa zostaje zawarta na okres  od  01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  
 

§15  

 

  Umowa ulega rozwiązaniu: 

1. Z upływem okresu, na który została zawarta. 

2. Na mocy porozumienia Stron.  

3. W wyniku oświadczenia złożonego przez jedną ze Stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku jeżeli druga Strona rażąco narusza postanowienia umowy. 

4. W wyniku oświadczenia złożonego przez Udzielającego zamówienie z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca, jeżeli wykonanie 

umowy nie leży w interesie Udzielającego zamówienia. 

5. W wyniku oświadczenia złożonego przez Udzielającego zamówienie, ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia przez Udzielającego zamówienie nie wykonywania 

usług zawartych w umowie, jak również w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień 

dotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń.  

 

§16  

 

 1. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną: 

a) w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1, jeżeli materiał nie zostanie  

odebrany lub wyniki nie zostaną dostarczone w terminie, z powodu okoliczności, za które  

odpowiada Przyjmujący zamówienie,  

b) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1, w przypadku uszkodzenia  

materiału biologicznego uniemożliwiającego wykonanie badań i powodujące konieczność  

powtórnego  pobrania od pacjenta materiału biologicznego z powodu okoliczności, za które  

odpowiada Przyjmujący zamówienie, 

c) w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.1,  

za nienależytą realizację przedmiotu umowy, za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub gdy  

Zamawiający odstąpi od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca . 

2. Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie karę w wysokości ustawowych 

odsetek za każdy dzień zwłoki w płatności. 

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy.  
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§17  

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

1. Ustawy o  działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. 2018 poz. 160)  

2. Kodeksu Cywilnego. 

4. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 293  

   poz. 1729) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

   przyjmującego zamówienie.  

 

§18  

 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§19  

 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy 

Udzielającego zamówienie, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność niekorzystnych 

dla zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego zamówienie, chyba że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy.  

 

§20  

 

Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpatruje Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 

Udzielającego zamówienie.  

 

§21  

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
Załączniki : 
1 - formularz ofertowy 
2a – 2.. - druki  skierowania 
3 - harmonogram pracy 
4 - sposób pobierania i opisywania materiału 
5 – kopia polisy OC 
 

  
 
 
UDZIELAJĄCY  ZAMÓWIENIA                      PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE  
 

 


