
Nr postępowania KO/2021-11/1                                                                     Załącznik nr 2 do SWKO 

        

 
UMOWA nr …………………… 

o udzielanie świadczeń zdrowotnych (wzór) 
 
zawarta w dniu ………… r. w Trzebnicy, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 
 
Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, ul. Prusicka 53-55, wpisanym do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we 
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………. 
zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia"  
a  
 
……………………………………………………., 
reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Przyjmującym Zamówienie". 
  
W wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań 
histopatologicznych i pośmiertnych na rzecz pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 
przeprowadzonego zgodnie z art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz.U.2021.711 t.j.) w związku z art. 140, 141, 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1, 2 i 4-6, 152, 153, 154 
ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U.2021.1285 t.j.) Strony zawierają Umowę o treści następującej: 

 
§ 1 

1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania następujących badań: 
…………………………….. – Zadanie nr …..,  
zwanych w dalszej części „Przedmiotem Umowy” lub ”Badaniami”. 

2. Szczegółowy wykaz Badań dla poszczególnych Zadań, o których mowa w ust. 1, określa w 
Załączniku nr 1 do Umowy.  

3. Miejsce wykonywania Badań: ……………………………………………………………. 
 

§ 2 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, z 
poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
aktualną wiedzą medyczną i zasadami etyki zawodowej. 
 

§ 3 
1. Poszczególne Badania będą realizowane na podstawie odrębnych pisemnych zleceń, zwanych 

dalej „Zleceniami”.Każde Zlecenie określać będzie ilość i zakres Badań, które mają zostać 
wykonane przez Przyjmującego Zamówienie. Jeżeli Przyjmujący Zamówienie stwierdzi, że dane 
zawarte w Zleceniu są nieprawidłowe, to niezwłocznie powiadomi o tym Udzielającego 
Zamówienia, który podejmie decyzję, co do ewentualnej korekty Zlecenia.   

2. Udzielający Zamówienia będzie dostarczał materiał do miejsca wskazanego w § 1 ust. 3: 



a) do badań cytologicznych, histopatologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych  
raz w tygodniu – we wtorki lub środy. Udzielający Zamówienia zastrzega jednak prawo do 
zmiany terminu lub częstotliwości dostarczania materiału; 

b) do badań śródoperacyjnych i pośmiertnych – w dni robocze, na bieżąco według potrzeb. 
lub (w zależności od deklaracji dot. kryterium „kompleksowość”) 
2. Przyjmujący Zamówienie będzie odbierał materiał z siedziby Udzielającego Zamówienia: 

a) do badań cytologicznych, histopatologicznych, histochemicznych, immunohistochemicznych  
raz w tygodniu – we wtorki lub środy. Udzielający Zamówienia zastrzega jednak prawo do 
zmiany terminu lub częstotliwości dostarczania materiału; 

b) do badań śródoperacyjnych i pośmiertnych – w dni robocze, na bieżąco według potrzeb. 
3. Przyjmujący Zamówienie zapewni odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne i techniczne                       

niezbędne do należytego wykonywania Badań, zgodnie z przepisami prawa i standardami 
obowiązującymi dla tego typu świadczeń. 

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapewnić wykonywanie Przedmiotu Umowy w sytuacji 
zagrożenia państwa i w czasie wojny. 

5. Badania będą wykonywane na aparatach spełniających standardy określone przez przepisy prawa  
i gwarantujących prawidłową diagnostykę oraz spełniających wymogi określone w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach 
medycznych (Dz.U.2020.186 t.j.). 

6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania poszczególnych Badań i przekazania ich 
wyników Udzielającemu Zamówienia w następujących terminach: : 
a)   w przypadku Badań histopatologicznych (określonych w zadaniu 1 i 3) – do … dni roboczych 

(termin zwykły), z zastrzeżeniem lit .c), 
b) w przypadku Badań histopatologicznych (określonych w zadaniu 1)  na  „cito”- do 24 godzin 

(termin przyspieszony); 
c) w przypadku Badań śródoperacyjnych (określonych w zadaniu 1) – do 1 godziny; 
d) w przypadku Badań pośmiertnych (określonych w zadaniu 2) – do … dni roboczych, jednaknie 

wcześniej niż 12 godzin od zgonu. 
 -  licząc od chwili dostarczenia/odebrania (w zależności od deklaracji dot. kryterium 
„kompleksowość”) materiału do Badań.  

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się sporządzać wyniki Badań w formie wydruku 
papierowego opatrzonego pieczęcią i podpisem osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i 
uprawnieniami opisującej Badanie.  

8. Według wyboru Udzielającego Zamówienia oryginały wyników Badań będą obierane od 
Przyjmującego Zamówienie osobiście przez osobę upoważnioną pisemnie przez Udzielającego 
Zamówienia przynajmniej raz w tygodniu – we wtorki lub środy, lub przesyłane przez 
Przyjmującego Zamówienie pocztą na adres Udzielającego Zamówienia. Udzielający Zamówienia 
zastrzega jednak prawo do zmiany terminu lub częstotliwości odbioru lub wysyłania wyników 
Badań. 

9. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 8, Przyjmujący Zamówienie będzie przekazywał: 
1) wyniki Badań, o których mowa w ust. 6 lit. b) i c) telefoniczne pod nr …………………, a 

następnie faksem na nr ………………. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
………………………  

2) wyniki Badań, o których mowa w ust. 6 lit. d) faksem na nr ………………. lub pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: ……………………… 

 
10. Przez dni robocze w Umowie rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy.  
11. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do umożliwienia Udzielającemu Zamówienia stałego 

dostępu poprzez internet do wyników Badań pod adresem …………………………………..(jeśli Oferent 
zadeklaruje taką możliwość w kryterium oceny ”Dostępność”) 

 
§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony do Badań materiał, jakość 
wykonanych Badań i jakość dostarczonych wyników, zgodnie z Umową i wymaganiami prawnymi 
w tym zakresie. 



2. Niezależenie od postanowień dotyczących kar umownych, w każdym przypadku gdy Przyjmujący 
Zamówienie nie będzie realizował swoich obowiązków określonych w Umowie, w szczególności 
nie będzie realizował Badań zgodnie z Umową, Udzielający Zamówienia uprawniony będzie do 
zlecenia realizacji Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, a Przyjmujący Zamówienie 
zobowiązany będzie w takiej sytuacji do pokrycia wszelkich zwiększonych w stosunku do niniejszej 
Umowy kosztów realizacji Przedmiotu Umowy przez podmiot trzeci. 
 

§ 5 
1. Przyjmującemu Zamówienie za należyte wykonanie Umowy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości wynikającej z cen jednostkowych brutto poszczególnych pozycji określonych w 
Załączniku nr 1 do Umowy i ilości wykonanych Badań. 

2. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena jednostkowa brutto, 
cena jednostkowa netto pozostanie niezmieniona i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 

3. Cena brutto zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu 
Umowy. 
 

§ 6 
1. Wynagrodzenie należne zgodnie z Umową Przyjmującemu Zamówienie naliczane będzie w 

miesięcznych okresach rozliczeniowych, na podstawie jednej faktury obejmującej wszystkie 
Badania wykonane w danym miesiącu. ,  

2. Przyjmujący Zamówienie przedłoży wraz z fakturą załącznik obejmujący wykaz osób i Badań, 
które zostały wykonane, a które obejmuje dana faktura.  

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek Przyjmującego zamówienie: ……………………….  
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 60 dni od daty doręczenia Udzielającemu 

Zamówienia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 2. Za 
datę zapłaty uważa się dzień obciążenie rachunku Udzielającego Zamówienia.  

 
 
 

§ 7 
1. Udzielający zamówienia ma prawo do reklamacji Badań w przypadku: 

a) wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że wynik jest obarczony zbyt dużym błędem, 
b) niewykonania Badania lub wykonania innego badania niż było zlecone. 

2. Reklamacje będą składane przez Udzielającego Zamówienia faksem lub e-mailem                                        
do Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego 
potwierdzenia otrzymania faksu lub e-maila. 

 
3. Reklamacje Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi                              

w terminie 2 dni od daty jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja 
uważana będzie za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Udzielającego Zamówienia. 

4. Przyjmujący zamówienie w przypadku zasadności reklamacji zwróci Udzielającemu zamówienia 
koszty badania i/lub wykona ponowne badanie na swój koszt. 

 
§ 8 

Umowę zawiera się na okres 24 miesięcy tj. od ……….. do ………….. 
 

§ 9 
1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

obejmujące swoim zakresem Przedmiot Umowy zgodne z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 
r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ciągłego utrzymywania 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania niniejszej umowy i 
przedłożenia na żądanie Udzielającego Zamówienia jego kopii. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Udzielającego Zamówienia lub osoby 
przez niego upoważnione oraz przeprowadzonej przez właściwe organy na podstawie przepisów 



prawa, w tym także przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie realizacji 
Umowy, a w szczególności sposobu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

3. . 
4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej                         

i dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych                                       

od Udzielającego Zamówienia w czasie wykonywania umowy informacji podlegających ochronie,    
a w szczególności danych osobowych, danych dotyczących jednostek chorobowych pacjentów, 
przekazanych materiałów do Badań  oraz przeprowadzonych Badań, w tym ich wyników. 

6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z 
powszechnie obowiązującym przepisami prawa  

§ 10 
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu Zamówienia następujące kary 

umowne: 
1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu Badania, o którym mowa w § 3 ust.6 lit. a) i d)  lub 

przekazaniu jego wyników - karę w wysokości 10 % ceny brutto Badania, którego dotyczy 
opóźnienie, określonej w Załączniku nr 1 do Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2)  w przypadku opóźnienia w wykonaniu Badania, o którym mowa w § 3 ust.6 lit. b) i c)  lub 
przekazaniu jego wyników - karę w wysokości 10 % ceny brutto Badania, którego dotyczy 
opóźnienie, określonej w Załączniku nr 1 do Umowy, za każdą godzinę opóźnienia,  

3) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Udzielającego Zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie – w wysokości 8 000,00 zł.  

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1 Udzielający 
Zamówienia będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej 
szkody na zasadach ogólnych. 

3. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na dokonanie przez Udzielającego Zamówienia potrącenia 
naliczonych przez Udzielającego zamówienia kar umownych z należności wynikających z faktur, 
wystawionych przez Przyjmującego Zamówienie. 

 
§ 11 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

 
§ 12 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzy miesięcznego  

okresu wypowiedzenia.  

2. Przyjmujący Zamówienie ma prawo rozwiązać umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia 

wskazanego w ust. 1, w przypadku: 

1) gdy Udzielający Zamówienia dopuścił się zwłoki w zapłacie ustalonego Umową 

wynagrodzenia za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem, że 

Przyjmujący Zamówienie, przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, 

wezwał na piśmie Udzielającego Zamówienia do zapłaty należnego wynagrodzenia, 

wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 30 dni, a Przyjmujący 

Zamówienie pomimo tego nie uregulował należności, 

2) rażącego naruszenia przez Udzielającego Zamówienia innych postanowień niniejszej 

umowy. 

3. Udzielający zamówienia ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 

wskazanego w ust. 1 w przypadku: 

1) czasowej lub stałej utraty przez Przyjmującego Zamówienie uprawnień niezbędnych do 

wykonywania Przedmiotu Umowy, 

2) zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy przez Przyjmującego Zamówienie 

trwającego ponad 14 dni,  



3) naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa dotyczących ochrony danych osobowych rażącego naruszenia przez 

Przyjmującego Zamówienie innych postanowień Umowy. 

4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej.  

5. Z chwilą rozwiązania Umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przekazać 

Udzielającemu Zamówienia wszelką dokumentację medyczną oraz wszelkie inne dokumenty 

jakie sporządził, opracował lub otrzymał w związku z realizacją Umowy. 

 
§ 13 

1. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
2. Przyjmujący Zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego Zamówienia oraz organu, 

który utworzył Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikającej z 
Umowy na osoby trzecie. 

 
§ 14 

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku z nią, będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienia. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  
przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego . 

 
§ 15 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Udzielającego Zamówienia i jeden dla Przyjmującego Zamówienie. 

 
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                                     PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki : 
Nr 1 - Wykaz badań  
Nr 2 – Oferta Przyjmującego zamówienie 
 

                                                                                          
 

 


