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Umowa Nr  ........ (DL) / 2022 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  
NA STANOWISKU KIEROWNIKA LABORATORIUM  

 
zawarta w dniu  ......................... 2022  r. w Grodzisku Wlkp., zwana dalej „umową” pomiędzy: 
 
1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 

17, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000009436, wpisanym do 
rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000016115, NIP 995-
00-36-856, reprezentowanym przez Dyrektora Halinę Sroczyńską, zwanym w dalszej części 
umowy „Udzielającym Zamówienia”, 

a 
2. Diagnostą laboratoryjnym ..........................................posiadającym prawo wykonywania zawodu 

nr ....................., wpisanym na listę Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 
.................. o numerze NIP ......................., REGON ........................., zwanym w dalszej części 
umowy „Przyjmującym Zamówienie”. 

 
Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienia dalej są łącznie nazywane Stronami. 

 

Działając na podstawie art. 26 w zw. z art. 26a oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej ( Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zmianami) oraz w wyniku przeprowadzonego 
konkursu ofert – Strony zawierają umowę następującej treści: 
 

§1 

Podstawy prawne: 
1. Do określenia praw i obowiązków Stron niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego w zakresie przedmiotu umowy, a w szczególności: 
a) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze 

zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi, w tym między innymi rozporządzeniem 
Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

b) ustawa z dnia 27 1ipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 134 ze 
zmianami) 

c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, w tym 
między  innymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U. z 2021 r. 
poz.290) 

d) ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 
2020 r. poz. 849 ze zmianami) 

e) Kodeks Cywilny, 
f) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
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(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679''. 

g) Statut SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim,  
h) Regulamin Organizacyjny oraz inne obowiązujące w SPZOZ regulaminy i akty wewnętrzne, 

w tym zarządzenia Dyrektora SPZOZ . 
2. Strony niniejszym określają iż w przypadku zmiany wymienionych w ust. 1 przepisów  

w okresie  obowiązywania umowy, nowe regulacje będą uznawane za obowiązujące. 
 

§ 2 
Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1.  udzielanie przez Przyjmującego zamówienie świadczeń w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej  

2. pełnienie funkcji Kierownika Laboratorium, którego w skład wchodzi Pracownia 
Bakteriologii, Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej oraz Bank Krwi 

3. pozostawanie w gotowości do wykonywania i autoryzowania badań w pracowni immunologii 
transfuzjologicznej. 

służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań 
medycznych,  wynikających z procesu diagnostyki laboratoryjnej lub przepisów odrębnych 
regulujących zasady ich wykonywania, na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia 
uprawnionych do świadczeń zdrowotnych, zgodnie z katalogiem świadczeń określonym przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pacjentów w ramach usługi odpłatnej według cennika SPZOZ.  
 

§3 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych, o których 

mowa w § 2, w sposób rzetelny, z zachowaniem najwyższej staranności, przy wykorzystaniu 
aktualnej wiedzy medycznej i umiejętności fachowych, z uwzględnieniem postępu nauk 
medycznych, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz standardami postępowania 
obowiązującymi w określonej przedmiotem umowy dziedzinie medycyny oraz do przestrzegania 
odpowiednich przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym przyjętych 
standardów postępowania i procedur medycznych, przy jednoczesnym respektowaniu praw 
pacjenta. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zapoznał się z organizacją udzielania świadczeń 
zdrowotnych u Udzielającego zamówienia. 

3. Przyjmujący zamówienie odpowiedzialny jest za organizowanie pracy Laboratorium i odpowiada 
za wykonywane czynności objęte jego zakresem. Ponadto organizuje, koordynuje i nadzoruje 
realizację świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Udzielającego zamówienia w dziedzinie 
diagnostyki laboratoryjnej. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług zdrowotnych z zakresu 
diagnostyki laboratoryjnej oraz przestrzegania zasad ich wykonywania na rzecz Udzielającego 
zamówienia w związku z realizacją przez niego: 

a) umów zawartych z NFZ oraz z innymi zleceniodawcami przez Udzielającego 
zamówienie, 
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b) świadczeń zdrowotnych niefinansowanych ze środków publicznych / świadczenia 
komercyjne, zgodnie z zasadami przyjętymi u Udzielającego zamówienia. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji 
niniejszej umowy. O wszelkich zmianach dotyczących posiadanych uprawnień, a zwłaszcza 
zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu, Przyjmujący zamówienie 
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Udzielającego zamówienia. 

6. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek posiadania aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy, 
na kwotę obowiązującą w aktualnych przepisach prawnych. 

7. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulega rozwiązaniu  
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 
dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy oraz 
zobowiązuje się do utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy 
gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia. 

8. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że w chwili obecnej nie toczy się przeciw niemu żadne 
postępowanie sądowe, ani postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej związane 
z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego. 

9. Inne umowy zawarte przez Przyjmującego Zamówienie nie mogą ograniczyć dostępności i 
jakości udzielanych na podstawie niniejszej umowy świadczeń zdrowotnych. W przypadku 
stwierdzenia przez Udzielającego Zamówienia, że wyżej wymieniony obowiązek został 
naruszony Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość jednostronnego wprowadzenia 
zakazu zawierania takich umów przez Przyjmującego Zamówienia, a także może to stanowić 
podstawę do rozwiązania niniejszej umowy, jako jej rażące naruszenie. 

 
§4 

l. W ramach pełnienia funkcji Kierownika Laboratorium Przyjmujący zamówienie 
 zobowiązany jest do sprawowania bezpośredniego nadzoru i koordynacji pod względem 
organizacyjno - medycznym działu, a w szczególności do: 
1. udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w §2 umowy, zgodnie z harmonogramem 

sporządzonym za obopólną zgodą stron umowy, zatwierdzonym przez Z-cę Dyr. ds. 
Medycznych, polegających m.in. na  wykonywaniu wszelkich czynności, związanych  
z prowadzeniem diagnostyki laboratoryjnej, tj. badania laboratoryjne, wdrażanie metodyki 
laboratoryjnej, prowadzenie kontroli laboratoryjnej, a także pozostałe czynności, związane  
z wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego, 

2. zapewnienia właściwej organizacji i realizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych przez 
pozostały  personel Laboratorium, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykonywania świadczeń dla pacjentów Udzielającego 
zamówienia w sposób ciągły i nieprzerwany, 

3. zapewnienia dobrego stanu technicznego urządzeń i aparatury badawczej oraz dbałość o ich 
właściwą obsługę, 

4. wprowadzania i śledzenie nowych metod diagnostycznych oraz rozwiązań technicznych, 
5. wnioskowania w sprawie zatrudniania laborantów, diagnostów laboratoryjnych do pracy  

w Laboratorium oraz ustalania optymalnego jego poziomu dla zapewnienia prawidłowego 
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funkcjonowania laboratorium, zgodnie z obowiązującymi przepisami, realnymi potrzebami 
Udzielającego zamówienia oraz przy uwzględnieniu możliwości finansowych Udzielającego 
zamówienia, 

6. systematycznego i bieżącego szacowania rzeczywistych potrzeb kadrowych niezbędnych do 
zabezpieczenia udzielania świadczeń laboratoryjnych we współpracy z Z-cą Dyrektora ds. 
Medycznych oraz Kierownikiem Działu Personalnego, 

7. sporządzania w ustalonym terminie harmonogramów pracy, zastępstw itp. personelu 
Laboratorium, 

8. minimalizacji kosztów, między innymi w zakresie zużycia materiałów, produktów i wyrobów 
medycznych, obsady kadrowej, 

9. zgłaszania Działowi Logistyki i Administracji (komórce zamówień publicznych) oraz Aptece 
Szpitalnej konieczności zakupu materiałów, produktów i wyrobów medycznych niezbędnych 
do realizacji świadczeń laboratoryjnych, 

10. współpracy z Pielęgniarką Specjalistką ds. Higieny i Epidemiologii, Komitetem oraz 
Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych, 

11. zapoznawania się na bieżąco z dokumentami statystycznymi, epidemiologicznymi oraz 
finansowymi  dotyczącymi działalności laboratorium, 

12. nadzorowania stanu sanitarno - epidemiologicznego laboratorium oraz przestrzeganie 
obowiązujących przepisów bhp i ppoż., 

13. sprawowania nadzoru nad prawidłowością i terminowością prowadzenia dokumentacji 
medycznej  pacjentów w tym również na nośnikach elektronicznych, z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów,  w tym wewnętrznych, 

14. zabezpieczenia funkcjonowania laboratorium w przypadku braku niewystarczającej obsady 
kadrowej, 

15. przyjmowania skarg od pacjentów, ich rodzin i opiekunów dotyczących laboratorium, 
16. współuczestniczenia w opracowywaniu standardów i procedur postępowania w procesach 

medycznych, 
17. przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego Udzielającego zamówienia i innych 

wewnętrznych aktów  prawnych obowiązujących u Udzielającego zamówienia, 
18. uczestniczenia w wyznaczonych przez Udzielającego zamówienia naradach, spotkaniach  

i szkoleniach  związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 
19. nadzór nad wykonywaniem badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów 

Udzielającego zamówienia,  
20. nadzór nad  zapewnieniem odpowiedniej jakości usług laboratoryjnych, w tym kontrola 

prawidłowości pobrania materiałów do badań oraz kontrola dokładności, terminowości 
wykonywanych badań, 

21. organizowanie prawidłowego przepływu informacji związanych z procesem diagnostyczno-
laboratoryjnym,  

22.  systematyczne samokształcenie i prowadzenie szkoleń dla pracowników,  
23. dbanie o dyscyplinę pracy i przestrzeganie przez personel Praw Pacjenta,  
24. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Udzielającego zamówienia,  
25. zapoznanie podległych pracowników z zakresem ich zadań i obowiązków, uprawnieniami  

i odpowiedzialnością oraz obowiązującymi regulaminami, instrukcjami, zarządzeniami  
i poleceniami  służbowymi,  
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26. organizowanie, motywowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników w sposób 
zapewniający  pełne wykorzystanie czasu pracy,  

27. zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy oraz 
zasad i przepisów BHP, p/poż i tajemnicy służbowej.   

3. Podczas świadczenia usług laboratoryjnych w Laboratorium Przyjmujący zamówienie podlega 
bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Medycznych. 

 
§5 

Przyjmujący zamówienie poza świadczeniami, określonymi w §4 umowy, w zależności od potrzeb 
zobowiązuje się do wykonywania uzasadnionych merytorycznie dodatkowych czynności z zakresu 
przedmiotu umowy, zleconych przez Udzielającego zamówienia. 
 

§ 6 
Przyjmujący zamówienie w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest  
w szczególności  do: 

1. prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów z uwzględnieniem obowiązujących 
przepisów, w tym wewnętrznych, 

2. prowadzenia dokumentacji statystycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach 
leczniczych, 

3. dbania o właściwe reprezentowanie Udzielającego zamówienia przed pacjentami i ich 
rodzinami, 

4. wykonywania świadczeń zdrowotnych w odzieży i obuwiu roboczym, zakupionych na 
własny koszt oraz  utrzymania ich w należytym stanie, gwarantującym higieniczne  
i bezpieczne warunki pracy, przy czym muszą one spełniać wymogi obowiązujące  
u Udzielającego zamówienia, 

5. posiadania aktualnych szkoleń z zakresu bhp i ppoż. 
6. posiadania aktualnych badań wydanych przez lekarza medycyny pracy z potwierdzeniem 

braku  przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia usług u Udzielającego zamówienia, 
wykonanych we własnym zakresie i na własny koszt, 

7. doskonalenia zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 
ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych z dnia 24 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1519). 

 
§7 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia  
w zakresie określonym obowiązującymi przepisami. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 
poddania obowiązkowi kontroli przeprowadzanej przez podmioty i w zakresie, o których mowa w 
art. 111 ustawy o działalności leczniczej, a także przez Udzielającego zamówienia w zakresie 
między innymi: 

1. sposobu gospodarowania powierzonym mieniem, 
2. prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczo – rozliczeniowej. 
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§ 8 
1. Przyjmujący zamówienie w czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

nie może  odmówić wykonywania świadczeń w miejscu i w czasie wskazanym w miesięcznym 
harmonogramie czasu pracy oraz opuścić miejsce wykonywania świadczenia, chyba że za zgodą 
osoby reprezentującej Udzielającego zamówienia oraz pod warunkiem przekazania udzielania 
świadczeń zdrowotnych innemu  uprawnionemu diagnoście laboratoryjnemu. 

2. Nie stanowi naruszenia warunków umowy nieudzielenie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z 
ustalonym  harmonogramem przez Przyjmującego zamówienie w przypadku niezdolności do 
wykonywania świadczeń  spowodowanych chorobą udokumentowaną zaświadczeniem 
lekarskim. 
 

§9 
1. W razie zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, uniemożliwiających 

Przyjmującemu Zamówienie udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z zapisami umowy, 
Przyjmujący Zamówienie zapewnia zastępstwo specjalisty o specjalności pozwalającej mu na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych tego samego rodzaju 

2. Udzielający zamówienie (Z-ca Dyrektora ds. Medycznych) dokonuje akceptacji osoby wskazanej 
jako zastępcy podczas nieobecności Przyjmującego Zamówienie. 

 
§ 10 

1.  Przyjmujący zamówienie wykonując przedmiot umowy ma prawo do użycia sprzętu, wyrobów 
medycznych i innych środków leczniczych oraz aparatury medycznej, przekazanych do jego 
dyspozycji, a stanowiącej własność Udzielającego zamówienie. Sprzęt, wyroby medyczne i 
aparatura spełniają wymagania niezbędne do wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się używać sprzęt i inne środki określone w ust. 1, w 
sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu zgodnie z instrukcjami obsługi i 
przepisami BHP. 

3. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie rzeczy 
wymienionych w ust. 1, które jest następstwem prawidłowego ich używania, ale jednocześnie 
zobowiązuje się do ponoszenia kosztów napraw rzeczy wymienionych w ust. 1, uszkodzonych w 
wyniku działań przez niego zawinionych. 

4. Kierownik Laboratorium ponosi odpowiedzialność materialną za mienie Laboratorium będące w 
dyspozycji Laboratorium w związku z realizacją zadań związanych z zajmowanym 
stanowiskiem. 

5. Udzielający zmówienia zobowiązuje się zabezpieczyć obsługę administracyjną i gospodarczą w 
zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 
§11 

 Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie dostęp do 
dokumentacji medycznej pacjentów objętych przedmiotem umowy. 

 Przyjmujący zmówienie zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
pozyskanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy, 
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których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Udzielającego zamówienia lub naruszyć dobra 
osobiste pracowników lub pacjentów, zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu. 

 Udzielający zmówienia upoważnia Przyjmującego zmówienie do przetwarzania danych 
osobowych pacjentów w zakresie i na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 
 

§12 
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

określonych w § 2 ust. 1 oraz ust. 2 przez okres jej trwania Przyjmującemu Zamówienie 
przysługuje wynagrodzenie wynikające z iloczynu przepracowanych godzin w okresie 
obrachunkowym i stawki:……..zł (słownie: …………….. zł) za 1 godz. udzielania 
świadczeń zdrowotnych.  
 

2. Za każdą godzinę pozostawania w gotowości określoną w §2 ust. 3 umowy do wykonywania 
i autoryzowania badań w pracowni immunologii transfuzjologicznej Przyjmującemu 
Zamówienie przysługuje wynagrodzenie w kwocie ……….zł (słownie: ……. zł) za 1 
godzinę. W sytuacji, kiedy Przyjmujący Zamówienie w ramach gotowości zostanie wezwany 
do wykonania bądź autoryzacji badań w pracowni immunologii transfuzjologicznej wówczas 
za każdą godzinę przysługuje stawka ………. złotych.  

 
3. Przyjmujący Zamówienia pokrywa we własnym zakresie: 
1) koszty przeprowadzanych badań lekarskich i innych, jeżeli z mocy obowiązujących 

przepisów oraz zarządzeń i regulaminów Udzielającego Zamówienia ich przeprowadzenie 
jest niezbędne do dopuszczenia Przyjmującego Zamówienie do wykonywania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy,  

2) koszty przeprowadzanych szkoleń, jeżeli z mocy obowiązujących przepisów ich 
przeprowadzenie jest niezbędne do dopuszczenia Przyjmującego Zamówienie do 
wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy,  

3) koszty zakupu, prania i konserwacji odzieży ochronnej lub obuwia roboczego, jeżeli  
z mocy obowiązujących przepisów ich posiadanie przez Przyjmującego Zamówienie jest 
niezbędne do dopuszczenia Przyjmującego Zamówienie do wykonywania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, 

4) inne, niezbędne koszty ( np. dojazdu do miejsca wykonywania świadczeń, zakupu czasopism, 
wydawnictw i literatury fachowej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych itp.). 

 
4. W przypadku, gdy Przyjmujący Zamówienie naruszać będzie warunki niniejszej umowy, 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 
wynagrodzenia należnego za dany miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy naruszenie. Strony 
ustalają zgodnie, iż Udzielający Zamówienie jest uprawniony do potrącenia kary z należności 
przedstawionej Udzielającemu Zamówienie do zapłaty na podstawie rachunku, o którym 
mowa w ust. 6. niniejszego paragrafu a Przyjmujący Zamówienie wyraża na to zgodę.  

5. Udzielający Zamówienie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych, w przypadku, gdy wysokość szkody wynikająca z naruszenia warunków umowy 
przekracza kwotę określoną w ust. 4. 
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6. W przypadku wprowadzenia nowych zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia z Udzielającym Zamówienie – Udzielający Zamówienie 
zastrzega sobie prawo do renegocjowania z Przyjmującym Zamówienie stawek 
wynagrodzenia określonego w ust.1 stosownie do skutków finansowych tychże nowych 
zasad. 

 
§13 

1. Wynagrodzenie za wykonane świadczenia zdrowotne zostanie przekazane Przyjmującemu 
zamówienie na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku. Za dzień zapłaty 
uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. 

2. Fakturę wraz z zestawieniem liczby godzin za poprzedni miesiąc kalendarzowy Przyjmujący 
Zamówienie składa do 3 dnia następnego miesiąca. Fakturę oraz zestawienie liczby godzin 
merytorycznie potwierdza Z-ca Dyrektora ds. Medycznych 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone będzie Przyjmującemu Zamówienie po 
złożeniu rachunku w Sekretariacie Udzielającego Zamówienie, wraz z rozkładem wykonanych 
świadczeń (załącznik nr 1 do umowy) zatwierdzonym przez Kierownika ds. Usług Medycznych 
i Statystycznych lub osobę przez niego wyznaczoną. Dokumenty, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym składane będą najpóźniej trzeciego dnia roboczego po upływie miesiąca, 
którego dotyczą. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych w terminie do 15 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego dotyczy, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego 
Zamówienie wskazany na rachunku. W sytuacji opóźnienia ze strony Przyjmującego 
Zamówienia w dostarczeniu dokumentacji medycznej, jak również dokumentów 
umożliwiających merytoryczne sprawdzenie i weryfikację rachunku, potwierdzenie czasu 
pracy, wypłata wynagrodzenia zostanie wstrzymana do czasu dostarczenia ww. dokumentów – 
w komplecie. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 
Udzielającego Zamówienia. 

6. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie odprowadza należność z tytułu podatków, składek na 
ubezpieczenia oraz innych zobowiązań związanych z wykonywaniem usługi będącej 
przedmiotem niniejszej umowy. Strony zgodnie oświadczają, iż realizacja postanowień 
niniejszej umowy przez Przyjmującego Zamówienie nie jest świadczeniem pracy w ramach 
stosunku pracy. 

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji 
organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących Udzielającego Zamówienia 
niepodanych do wiadomości publicznej. 

 
§14 

1. Z tytułu niniejszej umowy Strony ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec osób trzecich. 
2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn leżących 

po jego stronie, wynikające między innymi z: 
a. przedstawienia niezgodnych ze stanem faktycznym danych stanowiących podstawę 

rozliczenia, 
b. nieprowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposób 

nieprawidłowy i  niekompletny, niezgodny z przepisami dotyczącymi dokumentacji 
medycznej wyżej wskazanymi, 

c. braku realizacji zaleceń pokontrolnych. 



 9

3. W sytuacji gdy Przyjmujący Zamówienie nie będzie obecny w Laboratorium, zgodnie z 
przyjętym grafikiem to zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną  
w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy dzień naruszenia.  

4. Przyjmujący zamówienie ma prawo do złożenia pisemnego wyjaśnienia. 
5.  Udzielający zamówienie uprawniony jest do żądania pokrycia szkody spowodowanej 

nałożeniem przez  Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych lub obowiązków 
odszkodowawczych, o których mowa w kontraktach zawartych z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązek  zapłaty odszkodowania było wynikiem 
niewłaściwego wykonania przez Przyjmującego zamówienie zadań i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy spowodowanych jego niedbalstwem lub winą umyślną.  

6.  Udzielający zamówienie zobowiązuje się do poinformowania Przyjmującego zamówienie o 
przedmiotowym postępowaniu, a Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do złożenia w 
tym zakresie  wyjaśnień, a w przypadku nałożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 
Udzielającego zamówienie kary, Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany zwrócić na 
rzecz Udzielającego zamówienia  poniesione z tego tytułu wydatki,  
w terminie 30 dni od daty wezwania przez Udzielającego zamówienie pod rygorem 
naliczenia odsetek ustawowych. 

7. W przypadku braku zapłaty kary umownej oraz  pokrycia szkody w terminach określonych w 
ust. 6 i ust. 7,  Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych oraz 
kwoty pokrycia szkody wraz z ustawowymi odsetkami, z wynagrodzenia umownego 
należnego Przyjmującemu zamówienie. 

8. Udzielający zamówienia uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania     przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych 
wymienionych w ust. 3.    

9. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność w związku ze świadczeniem usług 
wynikających z niniejszej umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i 
karnej. 

 
§15 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …................. r. do dnia …........................r. 
2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku nie udzielania przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte niniejszą umową, umowa rozwiązuje się z datą, z 
jaką kończy się umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na przedmiot świadczeń objęty 
zamówieniem.  

 
§16 

1. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 
a) z upływem czasu, na który została zawarta, 
b) z dniem zakończenia udzielania określonych umową świadczeń zdrowotnych, 
c) na mocy porozumienia stron, 
d) w wyniku pisemnego oświadczenia złożonego przez jedną ze Stron umowy  

z  zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, 
8. Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 

ze  skutkiem natychmiastowym, jeżeli Przyjmujący zamówienie: 
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a) utracił prawo wykonywania zawodu lub prawo to zostało w stosunku do niego zawieszone, 
b) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody  

 Udzielającego zamówienia w tym zakresie, 
c) nie dotrzymał warunków dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
d) stwierdzenia pobierania przez Przyjmującego zamówienie nienależnych opłat od pacjentów 

lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, 
e) w sposób rażący naruszył postanowienia niniejszej umowy. 

 
§17 

Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy za miesięcznym 
okresem wypowiedzenia w przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia przez Udzielającego 
zamówienia,  przekraczającej 30 dni. 

 
§18 

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 
1.przekazania mienia Udzielającego zamówienia w formie określonej jak dla przyjęcia  
na podstawie  protokołu zdawczo-odbiorczego, 
2.zwrotu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy, należącej do  
Udzielającego  zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ustania umowy – 
 zwrotowi podlegają wszelkie  dokumenty bez względu na jakim nośniku zostały zapisane. 
 

§19 
 
1. Zmiany do umowy dokonywane są w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2.  Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla udzielającego 

zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 

 
§ 20 

Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w 
sytuacji, gdy nie przyniosą one skutku, sprawę będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla 
Udzielającego zamówienia. 
 

§21 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 
umowy. 

§22 
Przyjmujący Zamówienie podaje Udzielającemu zamówienie dane do kontaktu składające się z:  

 
1. Numer telefonu kontaktowego …………………………. 
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2. Adres e-mail do bieżącej korespondencji:……………………….  
 
 
 
Udzielający zamówienia                                                       Przyjmujący zamówienie    
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  Załącznik do umowy  

 MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z LICZBY GODZIN UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ 

    

miesiąc .................................................................   

    

imię i nazwisko świadczącego usługi .................................................................................................  

dzień Godziny od …..do  suma godzin w danym dniu  

    

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17        

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

Razem      

    

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

...................................................  podpis udzielającego świadczenia  

Data i podpis koordynatora    
 


