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Załącznik  Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2012 
Kierownika Samodzielnego Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 
z dnia 16 listopada 2012 roku 

 
 
 
 

PROJEKT 
  
 

 UMOWA  Nr  SGZOZ .  .…….. . 2013 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań 

laboratoryjnych 
 
Zawarta w dniu .................................................... pomiędzy : 
 
Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach 
z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 18,  43-365 Wilkowice, 
NIP 937-21-79-595, REGON 072135149, KRS 0000088546 
zwanym dalej Udzielającym Zamówienia 
reprezentowanym przez: 
Kierownika SGZOZ – Katarzynę Banet-Skwarna 
 
a 
 
......................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie 
reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

§ 1. 
1. Strony zgodnie oświadczają, iż Przyjmujący Zamówienie został wyłoniony 

w trybie Konkursu Ofert, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 
o działalności medycznej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz 
Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wilkowicach z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie udzielenia 
zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań 
laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Wilkowicach oraz wszczęcia postępowania konkursu ofert na wykonywanie 
świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.   

2. Strony oświadczają również, że rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło 
w dniu…………………….r. a treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej 
oferty. 

 
§ 2. 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, 
o których mowa w pkt 2, a Udzielający Zamówienie do zapłaty wynagrodzenia za 
udzielanie tych świadczeń, zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy. 
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2. Przedmiotem umowy jest świadczenie zdrowotne przez Przyjmującego 
Zamówienie na rzecz Udzielającego Zamówienia w zakresie wykonywania badań 
laboratoryjnych ujętych w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącego jej integralną 
część, zgodnie z cenami jednostkowymi wskazanymi w ofercie z dnia 
.........................r. 

3. Realizacja przedmiotu umowy będzie wykonywana sukcesywnie przez okres 2 lat 
od dnia 01.02.2013r. do 31.01.2015r. 

 
§ 3. 

1. Badania będą wykonywane w miarę bieżących potrzeb Udzielającego Zamówienia 
na podstawie skierowania/zlecenia podpisanego przez Udzielającego Zamówienia 
zawierającego: 

 pieczęć Udzielającego Zamówienia; 

 imię i nazwisko oraz PESEL osoby, od której pochodzi materiał do 
badania/osoby skierowanej na badania; 

 rodzaj badań, które mają zostać przeprowadzone; 

 pieczątkę i podpis lekarza kierującego; 

 dane osoby pobierającej materiał; 

 datę i godzinę pobrania. 
2. Druk skierowania, o którym mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 
3. Materiał do badań laboratoryjnych pobierany od pacjenta będzie 

w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach. 
4. Materiał do badań laboratoryjnych również może być pobrany w jednostce 

Przyjmującego Zamówienie w przypadku, gdy osoba skierowana przez 
Udzielającego Zamówienie samodzielnie stawi się w laboratorium. Podstawą 
pobrania materiału od osoby, o której mowa w pkt 4 zdanie pierwsze, jest druk 
skierowania opieczętowany, podpisany i odpowiednio opisany przez 
Udzielającego Zamówienie.   

5. Materiał do badań odbierany będzie przez Przyjmującego Zamówienie 
z Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach w każdy 
dzień roboczy - 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) o godzinie 900. 

6. W przypadkach pilnych, niecierpiących zwłoki Przyjmujący Zamówienie zapewnia 
wyjątkowy dodatkowy odbiór materiału do badań w innych godzinach 
uzgodnionych telefonicznie  z  Udzielającym Zamówienie. 

7. Przyjmujący zamówienie potwierdza odbiór materiału do badań i zapewnia 
Udzielającemu Zamówienie możliwość kontroli dokumentacji monitorowania 
temperatury transportu. 

8. Procedury i zasady przygotowania pacjenta do badań, pobierania materiału do 
badań oraz zasady transportu materiału do badań, stanowią załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy. 

9. Koszty transportu, odbioru materiału i dostarczania wyników leżą po stronie 
Przyjmującego Zamówienie. 

10. Przyjmujący Zamówienie zapewnia transport w odpowiednich warunkach i czasie 
od momentu pobrania próbek z Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wilkowicach – w zależności od zlecanego parametru – tak aby czas 
i jakość transportu nie wpływała na wynik badania i odzwierciedlała faktyczny 
stan kliniczny pacjenta. 



 

str. 3 
 

11. Przyjmujący Zamówienie zaopatrzy Udzielającego Zamówienie w potrzebne 
materiały do pobierania materiału do badań laboratoryjnych m.in. system 
vacutainer do pobierania krwi, pojemników na mocz i kał, podłoża na posiew itp. 

12. Wyniki badań Przyjmujący Zamówienie w formie pisemnej (autoryzowanej), 
dostarcza do Udzielającego Zamówienie w czasie niedłuższym niż podany 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Przyjmujący Zamówienie umożliwia 
dostęp do wyników badań w formie elektronicznej lub telekomunikacyjnej. 

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin realizacji badań może być 
przedłużony po uprzednim uzgodnieniu z Udzielającym Zamówienie w formie 
pisemnej lub telefonicznej. 

14. Udzielający Zamówienie dopuszcza możliwość wykonania części usług będących 
przedmiotem niniejszej umowy przez podwykonawców, o ile spełniają warunki 
postawione Przyjmującemu Zamówienie. 

15. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest powiadomić Udzielającego 
Zamówienie o fakcie zlecenia wykonania badań podwykonawcy w celu uzyskania 
pisemnej zgody. 

16. Udzielający Zamówienie w razie potrzeby może zlecić Przyjmującemu  
Zamówienie badania laboratoryjne, które nie były przewidziane na etapie 
przygotowywania postępowania konkursowego. Zlecenie takie musi być 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Udzielającego Zamówienie. 

17. W przypadku wystąpienia przerwy w realizacji badań będących przedmiotem 
umowy, z przyczyn niezależnych od Przyjmującego Zamówienie, Przyjmujący 
Zamówienie zobowiązuje się zapewnić realizację zleconych przez Udzielającego 
Zamówienie badań przez podwykonawcę posiadającego wymagane uprawnienia 
na swój koszt. 

 
§ 4. 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 
a) Prowadzenia dokumentacji medycznej, związanej z udzielanymi 

świadczeniami oraz rejestracji zgłaszanych się osób skierowanych przez 
Udzielającego Zamówienie. 

b) Przechowywanie dokumentacji określonej w ppkt a) przez okres 5 lat 
poczynając od pierwszego dnia następnego roku kalendarzowego, 
w którym zrealizowano świadczenie.  

2. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na poddanie się kontroli przeprowadzanej 
przez Udzielającego Zamówienie bądź kontroli NFZ w zakresie spełnienia 
wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Udzielający Zamówienie na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych 
pacjentów, przekazywanych wraz z ze zleceniami wyłącznie w celu wywiązania się 
przez Przyjmującego Zamówienie z obowiązków, związanych z udzielanymi 
świadczeniami. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje przetwarzanie danych 
osobowych w określonym powyżej zakresie i zobowiązuje się do przetwarzania 
danych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych i przepisów wykonawczych oraz do zachowania najwyższej 
staranności w zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych. 

 
§ 5. 

1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie otrzymywać 
będzie wynagrodzenie od Udzielającego Zamówienie w wysokości stanowiącej 
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iloczyn wykonanych badań oraz ich cen jednostkowych przedstawionych 
w ofercie konkursowej z dnia …….. Ceny jednostkowe badań laboratoryjnych, 
zgodnie z przedstawioną ofertą konkursową,  stanowią załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

2. Płatność za wykonane badania objęte umową, odbywać się będzie za okresy 
miesięczne na podstawie wystawionej faktury VAT. 

3. Integralną częścią faktury będzie wykaz wykonanych świadczeń zdrowotnych,  
dane osobowe badanych pacjentów, dane osobowe lekarza kierującego na 
badanie oraz cenę jednostkową wykonanych świadczeń. 

4. Reklamacje związane z fakturą VAT Udzielający Zamówienie może składać 
w formie pisemnej do 20 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby 
Udzielającego Zamówienie. Przyjmujący Zamówienie przechowuje 
skierowania/zlecenia wystawione przez Udzielającego Zamówienie i udostępni je 
do wglądu na wniosek Udzielającego Zamówienie.  

5. Płatność następować będzie przelewem w złotych polskich po wystawieniu przez 
Przyjmującego Zamówienie faktury VAT za dany miesiąc w terminie 21 dni od 
daty dostarczenia faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. 

6.  Przelewy będą dokonywane na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie: 
      Nr rachunku:………………………………………………………… 

7. Za termin płatności strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Udzielającego Zamówienie. 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy 
dzień zwłoki. 

9. Ceny jednostkowe świadczeń pozostają niezmienne przez cały okres 
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem pkt 10. 

10. Ceny jednostkowe świadczeń mogą ulec zmianie w oparciu o wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez GUS lub w przypadku 
zmiany stawek podatku VAT na komponenty kosztowe, jeżeli zmiana ta wpływać 
będzie na wysokość cen jednostkowych świadczeń.   

 
§ 6. 

1. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowną 
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego 
Zamówienie w wysokości 500 zł. 

2. Udzielający  Zamówienie zapłaci Przyjmującemu Zamówienie karę umowną 
z  tytułu odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Udzielającego 
Zamówienie w wysokości 500 zł. 

3. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienie karę umowną za 
niewykonanie danego badania i niezagwarantowanie wykonania go przez 
podwykonawcę w wysokości 250 zł. Przez niewykonanie badania rozumie się 
każdorazową odmowę wydania wyników badania Udzielającemu Zamówienie. 

4. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody była wyższa niż wysokość kar 
umownych. 
 

§ 7. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnej (aneks do umowy) i za zgodą obu stron. 



 

str. 5 
 

3. Niniejsza umowa jest zawarta od dnia 01.02.2013r. do dnia 31.01.2015r. i może 
być wypowiedziana przez każdą ze stron na piśmie z 3-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

4. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy 
z przyczyn zawinionych przez Przyjmującego Zamówienie w przypadku nie 
wykonania świadczeń zawartych w niniejszej umowie, jak również w przypadku 
stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych 
świadczeń. 

5. Przyjmujący Zamówienie może odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez 
Udzielającego Zamówienie w przypadku zwłoki w płatności przez Udzielającego 
Zamówienie trzech kolejnych faktur VAT po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Udzielającego Zamówienie do uregulowania zaległości i bezskutecznym upływie 
wyznaczonego w tym celu terminie. 

6. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy ze 
skutkiem natychmiastowym Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest wykonać 
badania laboratoryjne do badań odebranych przed datą rozwiązania umowy od 
Udzielającego Zamówienie, a Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do zapłaty 
faktury wystawionej za te czynności. 

 
§ 8. 

Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienie. 
 

§ 9. 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa 
otrzymuje Udzielający Zamówienie i jeden otrzymuje Przyjmujący Zamówienie.  
 

§ 10. 
Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
 
 
 
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE                      PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


