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UMOWA NA WYKONYWANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI 

LABORATORYJNEJ 

Projekt 
 

 

 

 

zawarta w dniu …..............................roku pomiędzy: 

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, 

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, NIP: 898-181-68-56, REGON: 000289012, wpisanym do rejestru 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136478 zwanym w dalszej części umowy Udzielającym 

Zamówienie reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Piotra Pobrotyna, 

.a 

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

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

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez: 

1. …............................................................................. 

2. …............................................................................. 

 

W wyniku konkursu przeprowadzonego na podstawie art.26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, 654 z późn. zm). Strony zawierają umowę o 

następującej treści: 

                  

PRZEDMIOT UMOWY 

§1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń z zakresu badań  wymienionych w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanych w treści umowy „badaniami” na rzecz pacjentów 

Udzielającego Zamówienie. 

2. Integralną częścią umowy jest złożona oferta wraz z załącznikami, oświadczeniami i 

Szczegółowymi Warunkami Konkursu. 

 

                                                              ZAKRES ŚWIADCZEŃ 

§2 

 

1. Badania będą udzielane z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 

diagnostycznej oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, przy respektowaniu praw pacjenta. 

2. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje pełną odpowiedzialność za wykonywanie badań. 

3. Badania wykonywane będą przez wykwalifikowany personel medyczny i przy użyciu sprzętu 

medycznego zapewniającego bezpieczeństwo pacjenta podczas badania. 

4. Świadczenia, o których mowa w §1 wykonywane będą w pomieszczeniach Przyjmującego 

Zamówienie, z użyciem sprzętu medycznego będącego w jego posiadaniu.  

5. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

6. Polisa/y ubezpieczeniowa stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

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

ust.5  przez cały okres obwiązywania umowy i do przedstawienia nowej umowy ubezpieczenia 

Udzielającemu Zamówienia w terminie 7 dni. 
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SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

§3 

 

1. Udzielający Zamówienie zleca Przyjmującemu Zamówienie wykonanie badań w zależności od 

potrzeb wynikających z udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

2. Przyjmujący Zamówienie wykona badania wyłącznie na podstawie skierowania lekarza. 

Skierowanie powinno być wystawione w dwóch egzemplarzach i zatwierdzone przez  Kierownika 

Kliniki lub osobę upoważnioną i zawierać dane osobowe pacjenta, informacje o stanie pacjenta, 

pieczątkę nagłówkową oraz pieczątkę lekarza. 

3. Badania wykonywane będą w …......................................................................................................... 

 

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

§4 

 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Udzielającemu Zamówienie w 

zakresie udzielanych usług zdrowotnych objętych niniejszą umową. 

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że spełnia standardy i wymagania określone przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia w szczegółowych materiałach informacyjnych z zakresu właściwego przedmiotu 

postępowania. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli NFZ na zasadach określonych 

w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie 

spełnienia wymagań, o których mowa w szczegółowych materiałach informacyjnych z zakresu 

przedmiotu postępowania. 

4.Przyjmujący Zamówienie i jego personel zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej 

oraz tajemnicy dotyczącej informacji organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących 

Udzielającego Zamówienia nie podanych do wiadomości publicznej. 

5.Udzielający Zamówienia jako Administrator Danych Osobowych, zawrze osobną umowę z 

Przyjmującym Zamówienia na powierzenie przetwarzania danych osobowych 

6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do powtórzenia badań wykonanych niewłaściwie na swój 

koszt, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie.  

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania warunków  wykonywania badań 

zgodnie z załącznikiem nr 1  a w szczególności: 

● transportu 

● dostępności badań 

● czasu oczekiwania na wynik 

● dostarczenia procedur przedanalitycznych dotyczących postepowania z materiałem do badań 

● integralności próbki. 

8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Udzielającego 

Zamówienia  o wynikach badań znacznie odbiegających od normy, mogących zagrażać zdrowiu i życiu 

pacjenta. 

9. W przypadku niemożliwości wykonania badań przez Przyjmującego Zamówienie, zobowiązuje się 

on do zapewnienia wykonania badań przez inny podmiot spełniający warunki SWKO przy zachowaniu 

cen, zgodnie z niniejszą umową. 

10.W przypadku wykonywania badań laboratoryjnych przez Podwykonawcę, Przyjmujący 

Zamówienie ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 

11.Przyjmujący Zamówienie nie może odmówić wykonania badania pacjentowi z przyczyn 

finansowych leżących po stronie Udzielającego Zamówienia. 

 

SPOSÓB ROZLICZEŃ 

§5 

 

1. Udzielający Zamówienie zapłaci Przyjmującemu Zamówienie z tytułu udzielonych świadczeń         

należność wyliczoną na podstawie ilości badań. Cennik badań stanowi załącznik nr 1. 

2. Zapłata następować będzie po wykonaniu badań, na podstawie poprawnie wystawionej  faktury 



 3 

VAT.  przez  Przyjmującego Zamówienie, w  terminie 60 dni licząc od początku  miesiąca następnego 

po miesiącu  realizacji badań na  konto: ................................................................................ . 

3. Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na wystawienie faktur przez Przyjmującego Zamówienie bez 

podpisu osoby upoważnionej ze strony Udzielającego  Zamówienie. 

4. Za zwłokę w zapłacie Przyjmujący Zamówienie jest uprawniony do naliczenia odsetek umownych w 

wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia wykonawcy z 

tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Udzielającego Zamówienie. 

5. Przyjmujący Zamówienie  nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 

stronę trzecią bez pisemnej zgody Udzielającego Zamówienie poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz 

factoringu jak również udzielić pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy i odbioru w 

jego imieniu wynagrodzenia. 

6. Do faktury Przyjmujący Zamówienie załączy specyfikację wykonanych badań z uwzględnieniem 

ich rodzaju oraz danych osobowych pacjenta. 

7. W celu prawidłowej realizacji umowy strony wyznaczają osoby upoważnione do kontaktów: 

 Kierownik …………………………………………………………… 

ze strony Przyjmującego Zamówienie: 

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

 …………………………………………………… 

 

                                                                     KARY UMOWNE 

§6 

 

1. Jeżeli Przyjmujący Zamówienie nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy  z 

przyczyn nieleżących po stronie Udzielającego Zamówienie, zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę 

umowną w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto określonej w załączniku nr 1 niniejszej 

umowy. 

1a) Za opóźnienie w wydaniu wyników badań Przyjmujący Zamówienie zapłaci karę umowną 

Udzielającemu Zamówienie w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o 

zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody. 

3. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

4. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowna w wysokości 20% 

wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Przyjmującego Zamówienie z 

przyczyn niezależnych od Udzielającego Zamówienie. 

5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Udzielającego Zamówienia prawa dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

 

                                                       OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY   

                                                                                   §7 

 

1. Umowa została zawarta na czas określony, z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r. do dnia 

31.12.2020 r. . 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego terminu 

wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Udzielający Zamówienie może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku 

niewłaściwego wykonywania badań lub niestosowanie się do wyznaczonego w załączniku nr 1 

maksymalnego czasu oczekiwania na wynik badania, lub uchylania się od wykonywania badań. 

 

ZMIANY W UMOWIE 

§7 

 

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

nieważności. 
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2. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie 

jurysdykcji sądów powszechnych właściwych dla siedziby Udzielającego Zamówienie . 

4. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo renegocjacji cen, jeśli cena rynkowa za dane 

badanie ulegnie znacznej zmianie. 

 

§8 

 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

……………………………                                                                   …………………………… 

Udzielający Zamówienie                                          Przyjmujący Zamówienie 
    

 


