
                                                         UMOWA Nr ……………..                            Załącznik Nr 4 

     

 

zawarta w dniu …………..r. w Płońsku pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów 

Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Henryka Sienkiewicza, 09-100 Płońsk 

NIP 567-15-32-011   

reprezentowanym przez: Pawła Obermeyera-Dyrektora                                                                                                                                     

przy kontrasygnacie – Anny Sychowskiej-Głównego Ksiegowego                                                                     

zwanym dalej Zamawiającym                                                                                                                                            

a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

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

.................................................                                                                                                                                    

reprezentowanym przez ………………………                                                                                                          

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań 

histopatologicznych i cytologicznych przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia  

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  

27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (teks jedn. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:  

  

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań  

      histopatologicznych i cytologicznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów   

      Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

§ 2 

W ramach niniejszej Umowy Zamawiający :  

1. Zapewni we własnym zakresie i we własnej siedzibie pobór materiału badawczego. Materiał do badań 

pobierany będzie przez personel uprawniony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami  

u Zamawiającego.  

2. Wyda zlecenie przez uprawnionego pracownika, opisze i zewidencjonuje przygotowany materiał badawczy 

w formie pisemnej. Zlecenie zawiera: datę pobrania materiału, nazwę komórki organizacyjnej, nazwisko  

i imię pacjenta, PESEL, rodzaj materiału, dane kliniczne, podpis i pieczątkę imienną lekarza kierującego.  

3. Zarejestruje zlecenie w formie elektronicznej.  

4. Zgłosi z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem zapotrzebowanie na wykonanie badania 

śródoperacyjnego.  

 

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca :  

1. Zapewni minimum 2 razy w tygodniu na własny koszt i własnym transportem odbiór materiału do badania 

ze wskazanych miejsc w  siedzibie  Zamawiającego.   

2. Zapewni na własny koszt i własnym transportem dostarczenie wyników w dwóch egzemplarzach w trakcie 

odbioru materiałów do badania.  

3. Zapewni druki skierowań i pojemniki jednorazowe na materiał tkankowy o zróżnicowanej wielkości 

dostosowanej do rodzaju materiału w ilościach zgodnych z potrzebami.  



4. Zapewni wykonanie i dostarczenie wyników badań do 7 dni roboczych, a dla badań pilnych oznaczonych 

nazwą „cito” do 4 dni roboczych (terminy liczone są od dnia odebrania materiału badawczego). Termin 

wykonania badania może ulec wydłużeniu, jeżeli badanie wymaga zastosowania specjalistycznych metod 

trwających dłużej niż wymieniony termin, o czym Zamawiający  będzie poinformowany telefonicznie                      

lub faksem.   

5. Zapewni w przypadku badań wykonywanych w trybie śródoperacyjnym wynik badania  w czasie nie 

dłuższym niż 60 minut. Wynik zostanie przekazany telefonicznie do zespołu operacyjnego, a następnie 

dostarczony na piśmie.  

6. Zobowiązuje się do prowadzenia rejestru przyjmowanych badań wg wymogów określonych dla 

prowadzenia dokumentacji medycznej, w których określa się w szczególności rodzaj udzielonego 

świadczenia zdrowotnego, dane pacjenta oraz datę wykonania tego świadczenia, imię i nazwisko lekarza 

kierującego. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić niniejszy rejestr Zamawiającemu lub osobie przez 

niego upoważnionej w każdym czasie. Sprawozdawczość statystyczna stanowić będzie dla Zamawiającego  

informację o zakresie i sposobie realizacji umowy.  

7. Zamawiający  zastrzega sobie prawo zlecenia badań w ilości wynikających z jego faktycznych 

uzasadnionych potrzeb. Wykonawca nie będzie zgłaszał i dochodził roszczeń w związku z niezrealizowaną 

częścią umowy.  

 

§ 3  

1. Badania, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy będą rejestrowane przez wyznaczonego pracownika ze strony 

Zamawiającego.  

2. Wyznaczony pracownik przez Wykonawcę zobowiązuje się do odbioru materiału do badania  

i dostarczenia wyniku do SPZZOZ w Płońsku.  

     Przekazanie materiału do badania będzie każdorazowo poświadczone przez przedstawicieli obu stron 

umowy na dokumencie sporządzonym przez Zamawiającego.  

      Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji umowy jest 

     ………………………….. tel: …………….. 

3. Zamawiający  i Wykonawca w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości ilościowych lub 

jakościowych odnotowują ten fakt w formie pisemnej i potwierdzają przez dwie osoby działające w imieniu 

danej strony, o czym niezwłocznie powiadamiają drugą stronę w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  

4. Szczegółowy opis postępowania z materiałem do badania zawiera procedura                                                 

opracowana przez Wykonawcę, oraz Procedura obowiązująca u Zamawiającego, z którą Wykonawca  

zapoznał się   

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania badań 

wymienionych w § 1 ust. 1 umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej 

Umowy zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etyki 

zawodowej i należytą starannością z uwzględnieniem postępu w danej dziedzinie medycyny oraz zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceń Polskiego Towarzystwa Patologów.  
3. Wykonawca zapewnia, iż świadczenia zdrowotne w zakresie przedmiotowych badań wykonywane będą 

przez specjalistów danego zakresu, na aparaturze gwarantującej skuteczną diagnostykę zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań w miejscu wykonywania działalności wykazanym  

w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.  
5. Wykonywanie badań w innym miejscu niż wskazane w § 4 ust.4 wymaga pisemnej uprzedniej zgody 

Zamawiającego  



§ 5  

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem 

świadczenia w stosunku do Zamawiającego , także jeżeli  w wyniku tego powstała szkoda u osoby trzeciej.  

2. Zamawiającemu  przysługuje od Wykonawcy roszczenie regresowe w wysokości poniesionych kosztów 

przez Zamawiającego a z tytułu szkody wyrządzonej przez Wykonawcę przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych wynikających z niniejszej umowy. 

3. Podstawą zapłaty jest faktura, wystawiona przez Wykonawcę  raz w miesiącu w terminie do 10  dni po 

zakończeniu danego miesiąca. Obowiązkowym załącznikiem do faktury jest wykaz udzielonych świadczeń 

zdrowotnych w podziale na komórki organizacyjne Zamawiającego zawierający nazwisko i imię pacjenta, 

lekarza kierującego, rodzaj świadczenia oraz datę jego wykonania.  

4. Zapłata za wykonane usługi dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Przyjmującego 

Zamówienie w terminie do 60  dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  

6. Opóźnienie zapłaty należności lub brak zapłaty należności przez Zamawiającego za świadczone usługi 

zdrowotne nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania udzielania świadczeń wynikających z niniejszej 

umowy.  

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj  od dnia zawarcia umowy  do dnia ……….. roku.  

2. Strony dopuszczają możliwość zmian niniejszej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; Wykonawca  

zobowiązuje się  do spełnienia innych wymagań NFZ, których konieczność wprowadzenia nie można 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. Wniosek zawierający propozycje zmian warunków umowy powinien być zgłoszony  w formie pisemnej  

i zostać przedłożony drugiej stronie, 14 dni przed proponowanym terminem zmiany umowy. Propozycja 

powinna zawierać uzasadnienie prawne i ekonomiczne.  

4. Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia                             

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego bez podania przyczyny.  

6. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy:  

1) W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono nie wypełnienie warunków umowy lub nienależyte 

jej wykonywanie przez Wykonawcę;  

2) Wykonawca utracił uprawnienia konieczne do realizacji świadczeń objętych niniejszą umową. 

3)  Powtarza się nieterminowy odbioru materiału badawczego lub nieterminowe dostarczenia wyników 

przez Wykonawcę. 

 

§ 9   

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne 

właściwe przepisy prawa mające zastosowanie do przedmiotu niniejszej umowy.   

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez rzeczowo właściwy sąd wg siedziby 

Zamawiającego. 

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

  

    

 Wykonawca                                                 Zamawiający  

  

  

  

 


