UMOWA
Zawarta w dniu ......................... w Lublinie, pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Niemcach, ul. Zielona 1, 21-025
Niemce, zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym zamówienia”,
reprezentowanym przez:
………………………………………….

a

, zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie”.
W wyniku przeprowadzonego w dniu ...................... r. konkursu ofert o udzielenie zamówienia
na świadczenie usług zdrowotnych dla SPZOZ w Niemcach oraz na podstawie przepisu art.35 ustawy
z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U. Nr.1, poz. 408 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o
udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) strony zawierają umowę
następującej treści:

§1.
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania badania
laboratoryjne. Szczegółowy opis oraz wykaz ilości i rodzaju badań wraz z określeniem cen
jednostkowych zawiera formularz cenowy, stanowiący załącznik do oferty będącej częścią
składową niniejszej umowy.
2. Podstawę wykonywania świadczeń, stanowić będzie pisemne skierowanie, opatrzone pieczęcią
Udzielającego Zamówienia i podpisem osoby zlecającej wykonanie określonych świadczeń.
Materiał do badań odbierany będzie przez Przyjmującego zamówienie z SPZOZ w Niemcach, w
Krasieninie i Ciecierzynie.
3. Przyjmujący zamówienie powinien prowadzić rejestr przyjmowanych zleceń.
4. Przyjmujący zamówienie będzie nieodpłatnie dostarczał Udzielającemu zamówienia druki
„skierowania na badania laboratoryjne”.
5. Wyniki badań w formie pisemnej (autoryzowanej) dostarczane będą przez Przyjmującego
zamówienie.
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§2.
Przyjmujący zamówienie oświadcza, Ŝe posiada odpowiednie środki i warunki techniczne
potrzebne do realizacji umowy.
Przyjmujący zamówienie zabezpiecza transport materiału do badań oraz wszelkie akcesoria
konieczne do prawidłowego transportu i przechowywania materiału – od momentu odbioru
materiału do badań z siedziby Udzielającego zamówienia do czasu wykonania badań
w laboratorium Przyjmującego zamówienie.
Dowodem wykonania badań będzie „wynik badania” w formie autoryzowanego dokumentu
dostarczonego Udzielającemu zamówienia przez Przyjmującego zamówienie.
Przyjmujący zamówienie nie moŜe powierzać wykonywania badań osobom trzecim, chyba
Ŝe uzyska na to pisemną zgodę udzielającego zamówienie.
Przyjmujący zamówienie oświadcza, Ŝe usługi będą świadczone przez osoby posiadające
odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i wymagane przepisami prawa uprawnienia do świadczenia
usług objętych umową oraz w ilości gwarantującej naleŜyte wywiązywanie się z obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za osoby, którym powierza
wykonywanie usług zdrowotnych.

§3.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług zdrowotnych zgodnie
z przepisami, aktualnym stanem wiedzy, właściwymi metodami, ogólnie przyjętymi zasadami etyki
zawodowej i naleŜytą starannością.
§4.
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli przeprowadzonej
przez Udzielającego zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie wyraŜa zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Lubelski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§5.
1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej
i sprawozdawczości statystycznej według przepisów obowiązujących u Udzielającego
zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie jest ponadto zobowiązany do zawarcia we własnym zakresie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotu Przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 283 poz. 2825)
i przedłoŜenia dowodu ubezpieczenia Udzielającemu zamówienie w ciągu 30 dni od dnia zawarcia
umowy.
§6.
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji organizacyjnych
oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących Udzielającego zamówienia nie podanych
do wiadomości publicznej.
2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Udzielający zamówienia moŜe
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na zasadach
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
§7.
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi od dnia jej zawarcia na okres 3 lat.
2. Umowa moŜe zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez Udzielającego zamówienia gdy
Przyjmujący zamówienie raŜąco narusza istotne postanowienia umowy. Rozwiązanie umowy
następuje w następnym dniu po doręczeniu pisemnego oświadczenia lub w dacie wskazanej
przez składającego oświadczenie. Przez raŜące naruszenie postanowień umowy naleŜy rozumieć
niewłaściwe jej wykonywanie, ograniczenie przewidzianego umową zakresu świadczonych usług
zdrowotnych oraz wykonywanie ich niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej,
utrata uprawnień do wykonywania zawodu.
3. Udzielający
zamówienia
rozwiąŜe
umowę
bez
wypowiedzenia
w
przypadku
nie udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy
przez Przyjmującego zamówienie, zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, o której mowa w §5. ust. 2.
4. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę bez podania przyczyny za 2 – miesięcznym okresem
wypowiedzenia.
§8.
1. Rozliczenia stron za wykonanie świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy dokonywane
będą w okresach miesięcznych na podstawie cen jednostkowych brutto oraz ilości świadczeń
określonych w zestawieniu.
2. Za wykonane badania Udzielający Zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie na podstawie
wystawionej faktury wraz z zestawieniem zleconych i wykonanych badań.
3. Zestawienie zleconych i wykonanych badań zawierać będzie w szczególności:
a) imiona, nazwiska, nr Pesel osób, którym zostało wykonane badanie,

b) nazwisko lekarza kierującego,
c) nazwę komórki zlecającej (oddział/poradnia),
d) rodzaj i ilość badań.
4. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień
do umowy niekorzystnych dla udzielającego zamówienia, jeŜeli przy ich uwzględnieniu
zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
przyjmującego zamówienie, chyba Ŝe konieczność wprowadzania takich zmian wynika
z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za wykonane badania,
przez Przyjmującego zamówienie, na podstawie zlecenia złoŜonego przez osobę nieupowaŜnioną.
§9.
1. Zapłata za wykonane badania zgodnie z § 8 ust. 3 nastąpi przelewem na konto Przyjmującego
zamówienie, wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury
przez Udzielającego zamówienia.
2. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciąŜenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.
3. Przyjmujący zamówienie nie moŜe bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia przelać
przysługującej wierzytelności pienięŜnej wynikającej z niniejszej umowy, jak równieŜ naleŜności
ubocznych tejŜe wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
4. W przypadku zwłoki w terminie płatności Przyjmujący zamówienie moŜe dochodzić jedynie
odsetek ustawowych.
§11.
Wykonawca oświadcza, iŜ świadczenia zdrowotne wykonywane przez niego na podstawie umów
z innymi podmiotami i osobami fizycznymi nie będą miały wpływu na ilość, jakość i terminowość
oraz koszt świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.
§12.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§13.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Udzielającego zamówienia.

§14.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia
zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592) oraz Kodeksu cywilnego.
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Udzielający zamówienia i 1 egzemplarz otrzymuje Przyjmujący zamówienie.
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