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Umowa nr  ………./2022/…………… 

o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 

w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, genetycznej i mikrobiologicznej  

zawarta w dniu ……………. r. na podstawie wyniku konkursu ofert nr  …. /2022/KO  przeprowadzonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz protokołu Komisji 

Konkursowej z dnia ……………….. 

 

pomiędzy: 

10. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, wpisanym w Krajowym 

RejestrzeSądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy 

pod numerem 0000007548,NIP: 554-031-25-10, REGON 090538318, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………. – Komendanta Szpitala Klinicznego 

zwanym w treści umowy Udzielającym Zamówienia, 

 

a 

 

………………………………….. z siedzibą …………………………………, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod numerem KRS ……………………, NIP ………………………….., REGON . 

reprezentowaną przez:  

……………………………………………………………… 

zwaną w treści umowy Przyjmującym zamówienie  

 

§ 1 

1. Udzielający zamówienia udziela, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje zamówienie 

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Pakiecie nr …………. – zgodnie z Załącznikiem  

nr ……….. na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w ofercie złożonej przez 

Przyjmującego zamówienie, zwanej dalej w treści umowy „ofertą”. Strony postanawiają,  

iż Załączniki: ofertowy i cenowy do oferty stanowią integralną część niniejszej umowy.  

2. Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie wszystkie świadczenia medyczne wymienione  

w Załączniku cenowym nr…………….., zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w: 

1) ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, 

2) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości  

dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, 

3) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno 

odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, 

4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października  2017 r. w sprawie leczenia krwią  

i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność lecznicą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,  

5) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu  

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, 

6) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej, 

7) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych, 

8) ustawie z dnia 1 lipca 2005 r.  o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów. 

3. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie 

za wykonane świadczenia zdrowotne, na zasadach określonych w ust. 1. 

4. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Przyjmującego zamówienie praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Udzielającego zamówienia, 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  
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5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż wyroby medyczne i produkty lecznicze, z których będzie 

korzystał do wykonywania badań stanowiących przedmiot umowy będą posiadały certyfikat 

dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

 

§ 2 

1. Strony postanawiają, iż świadczenia zdrowotne, określone w § 1 umowy, zwane dalej w treści 

umowy „badaniami” Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać na rzecz osób 

wskazanych przez Udzielającego zamówienia, na podstawie zleceń elektronicznych  

lub papierowych (kiedy to będzie wymagane), zawierających następujące dane: 

1) dane pacjenta tj.: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (w przypadku kiedy 

będzie to wymagane), komórka zlecająca, PESEL,  

2) imię i nazwisko lekarza kierującego oraz dane jednostki zlecającej badanie, 

3) miejsce przesłania wyniku badania lub dane osoby upoważnionej do jego odbioru, 

4) rodzaj materiału, 

5) zlecone badanie (ukierunkowanie), 

6) tryb wykonania badania, 

7) datę i godzinę pobrania materiału do badania, 

2. Strony postanawiają, iż koszty transportumateriałów i wyników zabezpiecza i ponosi Przyjmujący 

zamówienie. Przyjmujący zamówienie zobligowany jest do przekazywania informacji o sposobie 

odbioru próbek (nazwa firmy transportującej, nr klienta nadany przez firmę transportującą lub 

inne informacje precyzujące odbiór materiału). 

 

§ 3 

1. W związku z przyjęciem przez Przyjmującego zamówienie zobowiązań na podstawie niniejszej 

umowy, Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż: 

1) w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się posiadać statuowane przez obowiązujące 

przepisy prawa warunki lokalowe, aparaturę i sprzęt medyczny oraz dysponować 

odpowiednią liczbą personelu posiadającego uprawnienia statuowane przez obowiązujące 

przepisy prawa oraz wiedzę, doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje zawodowe 

konieczne do podejmowania czynności składających się na wykonywanie przez 

Przyjmującego zamówienia zobowiązań przyjętych na podstawie umowy, 

2) dostarczy Udzielającemu Zamówienia wszelkich materiałów potrzebnych do pobierania, 

przechowywania (np. igieł, strzykawek, strzykawko-probówek, jałowych probówek, 

pojemników, korków, itp.) na czas transportu próbek do badań i zapewni warunki 

transportu (np. temperaturę, czas), zgodne z przedstawioną przez Przyjmującego 

Zamówienie instrukcją (dołączoną do oferty), wraz z drukami „Zlecenie badania”  

- odpowiednimi dla rodzaju badań (np. mikrobiologicznych,  laboratoryjnych itd.), 

3) przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy dokona integracji swojego systemu 

informatycznego z programem funkcjonującym w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym  

z Polikliniką SP ZOZ (System LIS, który posiada możliwość wymiany informacji poprzez 

protokół HL7 wersji 2.3 z wykorzystaniem oprogramowania LIStrada, autorstwa firmy 

Marcel), integracja powinna umożliwiać przekazywanie pomiędzy systemami Udzielającego  

i Przyjmującego Zamówienie zleceń badań oraz zwrotne odbieranie wyników tych badań. 

Zakres przekazywania (wymiany) danych musi obejmować wszystkie zlecane badania. 

Wymiana danych musi odbywać się w czasie rzeczywistym. Koszt integracji systemów 

ponosi Przyjmujący Zamówienie.Przyjmujący Zamówienieintegrację w zakresie przesyłania 

zlecenia i wyników badań między systemami przetestuje z wynikiem pozytywnym  

na udostępnionej instancji testowej systemu Udzielającego zamówienia najpóźniej 3 dni 

robocze przed uruchomieniem natomiast uruchomienie nastąpi najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia świadczenia usługi, 

4) dostarczy Udzielającemu zamówienie niezbędną ilość opakowań zbiorczych niezbędnych  

do zapakowania pojedynczych badań, 
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5) w przypadku konieczności zobowiązuje się zorganizować spotkanie z pracownikami 

wyznaczonymi przez Udzielającego Zamówienia, w celu przekazania materiałów 

wymienionych w lit. b) i określenia sposobu ich ewentualnego uzupełniania w trakcie 

realizacji umowy oraz szczegółowego omówienia procedur pobierania, przechowywania 

i transportu materiału do badań, 

6) w okresie obowiązywania umowy, czynności podejmowane w wykonaniu zobowiązań 

przyjętych na podstawie umowy, nie będą wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej 

wykonywanej przez Przyjmującego zamówienie oraz zakres świadczeń zdrowotnych 

wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, 

7) zobowiązuje się wykonać badania z należytą starannością, przy wykorzystaniu aktualnej 

wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych personelu, z uwzględnieniem obowiązków 

określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz zawartych w niniejszej umowie, 

8) zobowiązuje się wykonywać badania niezwłocznie, przez co strony rozumieją wykonywanie 

badań bez nieuzasadnionej zwłoki, w normalnym toku czynności.Udzielający zamówienia 

zastrzega sobie prawo wskazania badania, którego wykonania oczekuje natychmiast 

(badania „na cito”), 

9) zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do posiadania polisy OC, obejmującej 

szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem 

zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zawartej na warunkach przewidzianych 

przez przepisy prawa przez cały okres obowiązywania umowy. W sytuacji, gdy w trakcie 

obowiązywania umowy polisa OC ulegnie zakończeniu, Przyjmujący zamówienie 

zobowiązany jest do zawarcia nowej polisy OC celem zapewnienia ciągłości ochrony 

ubezpieczeniowej w czasie wykonywania przedmiotowej umowy i przekazania kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem Udzielającemu Zamówienia, 

10) minimalną liczbę osób udzielających świadczeń zdrowotnych strony określają zgodnie  

z formularzemofertowym Przyjmującego zamówienie stanowiącym załącznik nr ……  

do umowy, 

11) zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie 3 lat po jej rozwiązaniu 

do poddania się kontroli Udzielającego zamówienia w zakresie niezbędnym dla 

zweryfikowania sposobu wykonywania zobowiązań przyjętych na podstawie umowy; 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyznaczenia kontroli w terminie określonym 

według własnego uznania po uzgodnieniu z Przyjmującym zamówienie; strony postanawiają, 

iż Udzielający zamówienia jest uprawniony do realizacji prawa kontroli niezależnie  

od kontroli Przyjmującego zamówienie przez podmioty działające z umocowania władzy 

publicznej, 

12) zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy oraz bezterminowo po jej rozwiązaniu 

do poddania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wykonywania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

13) zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej zgodnej z wymogami 

statuowanymi przez obowiązujące przepisy prawa. 

2. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do pobrania i zabezpieczenia materiału do badań zgodnie 

z wymogami statuowanymi przez obowiązujące przepisy prawa oraz wynikającymi z innych 

regulacji, w szczególności dotyczących metod wykonania danego badania a następnie 

przekazywania zidentyfikowanego i zabezpieczonego materiału Przyjmującemu zamówienie,  

w terminach ustalanych pomiędzy stronami telefonicznie, przez upoważnione przez strony osoby. 

3. Przyjmujący zamówienie przekaże Udzielającemu zamówienie wynik badania 

w terminie określonym w załączniku nr …… w formie elektronicznej na zasadach określonych w §3 

ust. 1. pkt. 3. 

4. W przypadku awarii systemu informatycznegolub w przypadku kiedy jest to niezbędne 

Przyjmujący zamówienie przekaże wynik Udzielającemu Zamówienia w formie papierowej 

w uzgodniony między stronami sposób w terminie określonym w załączniku nr ……, a w sytuacjach 
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pilnych także faksem. Koszty przesyłki pocztowej wersji papierowej wyniku pokrywa Przyjmujący 

zamówienie. 

5. Jako dopuszczalny tryb przekazywania informacji o realizacji zamówienia strony wskazują kontakt 

telefoniczny i/lub faksowy z użyciem następujących danych kontaktowych: 

1) Ze strony Udzielającego zamówienia: 

                                                                       

…………………………………….nr  tel……………….faks…………….... 

           .……………………………………nr  tel ……………….faks……………… 

2) Ze strony Przyjmującego zamówienie  

 

..………………………………...nr  tel……………… faks………………… 

………………………………….nr  tel……………….faks……………...... 

6. W przypadku wystąpienia problemów z wykonaniem danego zlecenia lub przedłużającym się 

terminem jego realizacji wskazanym w załączniku nr ….. Przyjmujący zamówienie powinien 

poinformować niezwłocznie kierownika komórki organizacyjnej zlecającej badanie lub lekarza 

dyżurnego o wszelkich problemach z realizacją zlecenia. 

 

§ 4 

1. Strony postanawiają, iż za wykonane badania Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapłacić 

Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie, zgodnie z Załącznikiem nr …… przedstawionym 

w ofercie. Badanie objęte ofertą jest badaniem kompletnym. Jeżeli istnieje konieczność jego 

powtórzenia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie cena za badanie u tego 

samego pacjenta obejmuje jego powtórzenie. 

2. W przypadku pojawienia się potrzeby wykonania badań nie ujętych w Załączniku nr …… 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rozszerzenia na wniosek zamawiającego panelu 

badań. Rozszerzenie panelu badań regulowane będzie w formie pisemnej, aneksem  

do umowy określającym rodzaj badań, termin wykonania i ich cenę. 

3. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie będzie płatne, na podstawie faktury wystawionej przez 

Przyjmującego zamówienie stosownie do postanowień niniejszego paragrafu, a następnie 

doręczonej do siedziby Udzielającego zamówienia, na wskazany w fakturze  

rachunek bankowy. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

faktury  do siedziby Udzielającego zamówienia. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają 

dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Udzielającego zamówienia. W przypadku zwłoki  

w zapłacie wynagrodzenia, Przyjmującemu zamówienie przysługują odsetki zgodnie z wysokością 

odsetek ustawowych. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wystawiać faktury w okresach miesięcznych, przez  

co strony rozumieją, iż faktura obejmuje wynagrodzenie za wykonane świadczenia zdrowotne  

w ciągu danego miesiąca kalendarzowego. Ponadto, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się 

wystawiać fakturę wraz z uzupełnionym  załącznikiem, który będzie zawierać dane: nazwę 

świadczenia zdrowotnego, datę skierowania,  oznaczenie komórki organizacyjnej Udzielającego 

zamówienia (Klinika, Oddział, Poradnia, itp.) kierującej na wykonanie usługi, imię i nazwisko 

pacjenta, oraz rodzaj i cenę brutto wykonanego świadczenia zdrowotnego. Udzielający zamówienia 

zastrzega sobie prawo odesłania Przyjmującemu zamówienie faktur, niespełniających wymogów 

określonych w zdaniach poprzedzających niniejszego ustępu, bez księgowania i odmowy zapłaty 

wynagrodzenia nią objętego do czasu otrzymania poprawnego dokumentu, co Przyjmujący 

zamówienie uznaje i akceptuje oraz oświadcza, iż w takim przypadku nie przysługują mu 

przeciwko Udzielającemu zamówienie roszczenia odszkodowawcze, w szczególności roszczenie  

o zapłatę odsetek.  

5. Udzielający zamówienia oświadcza, że świadczenia stanowiące przedmiot niniejszej umowy  

są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawianiu zdrowia i jako takie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów  

i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towaru i usług. Wynagrodzenie 

określone w załączniku nr ……. do niniejszej umowy podlega powiększeniu o należny podatek  
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od towarów i usług w przypadku objęcia usług świadczonych na mocy niniejszej umowy 

obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku.  

6. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie określone w umowie oraz ofercie jest niezmienne w okresie 

obowiązywania umowy, przez co rozumieją, iż Przyjmujący zamówienie nie ma prawa żądania 

podwyższenia wynagrodzenia. 

 

§ 5 

1. Przyjmujący zamówieniezobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Udzielającego zamówienia, 

wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności: 

1) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy, 

2) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych  

z realizacją umowy. 

3) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych 

z realizacją niniejszej umowy. 

4) nie dokona innej czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Udzielającego 

zamówienia. 

 Udzielającemu Zamówienia przysługują od Przyjmującego Zamówienia kary umowne w przypadku: 

1) wadliwego, tj. obarczonego błędem wynikającym z braku zachowania należytej staranności 

lub zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, wykonania badania w wysokości 500 PLN  

za każdy przypadek; 

2) opóźnienia we wprowadzeniu integracji oprogramowania, o której mowa w § 3 ust. 1pkt 3 

umowyw wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 

3) opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług w wysokości 1500,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia 

4) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienia  

w wysokości 10 % pozostałej do realizacji szacunkowej wartości umowy. 

5) zwłoki w dostarczeniu wyniku badania ponad termin określony w Załączniku nr ….  

do niniejszej umowy, w wysokości 200 PLN za każdy stwierdzony przypadek 

 W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w pełni wyrządzonej Udzielającemu Zamówienia 

szkody, może on żądać odszkodowania uzupełniającego na podstawie Kodeksu Cywilnego. 

 Przyjmujący Zamówienia ponosi wobec Udzielającego Zamówienia pełną odpowiedzialność 

cywilną z tytułu szkód wyrządzonych w związku z realizacją umowy. 

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.10.2022 r. do 31.12.2024 r. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli: 

1) Przyjmujący Zamówienie swoje prawa i obowiązki przeniósł na osobę trzecią, nie uzyskawszy 
na to zgody Udzielającego Zamówienia, 

2) Przyjmujący Zamówienie nie wypełnia któregokolwiek z warunków umowy lub wadliwie ją 
wykonuje,  

3. Przyjmującemu Zamówienie przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadku nie wypłacenia mu przez Udzielającego Zamówienia 

należności za okres dłuższy niż dwa pełne okresy płatności. 

4. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wygaśnięcia umów zawartychprzez Udzielającego 

Zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

§ 7 

1. Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia  

w szczególności w przypadkach: 

1) zmniejszenia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec Udzielającego 
Zamówienia, na kolejny okres   rozliczeniowy w zakresie objętym niniejszą umową; 

2) zmian statutowych, spowodowanych przede wszystkim zmianami przepisów dotyczących 
funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 
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3) zmian sposobu rozliczania z płatnikiem świadczeń; 
4) wprowadzenia stanu epidemicznego, epidemii i stanów nadzwyczajnych o których mowa 

w art. 228 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, skutkujących zmianami w funkcjonowaniu 
Udzielającego Zamówienia, 

5) zmian organizacyjnych leżących po stronie Udzielającego Zamówienie powodujących, iż 

dalsze wykonywanie umowy byłoby nieuzasadnione lub utrudnione, 

6) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
 

§8 

W związku z zawarciem niniejszej umowy Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu zamówienie 

przetwarzanie1danych osobowych na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania 

danych osobowych stanowiącej załącznik nr …. do niniejszej umowy.  

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają sądowi właściwemu miejscowo dla 

siedziby Udzielającego zamówienia. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Ustawy o działalności leczniczej. 

 

§ 10 

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