
Załącznik Nr 3  

WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu ………  2019  r. 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie 

 ul. Zefirka 6, NIP 734-269-58-88, posiadającym nr KRS 0000032735,  

reprezentowanym przez Katarzynę Kucia-Garncarczyk – Dyrektora SPZPOZ w Muszynie, 

zwanym dalej Udzielającym zamówienie, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. 

§1 

Przyjmujący zamówienie został wybrany w wyniku zapytania ofertowego na  wykonywanie badań 

diagnostycznych dla SPZPOZ w Muszynie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 

o działalności leczniczej (Dz.U. t.j. z 2018 poz.2190 z późn. zm.)  

§2 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania badania 

diagnostyczne, realizowane dla SPZPOZ w Muszynie sukcesywnie przez okres 24 miesięcy. 

2. Cena jednostkowa badania diagnostycznego określona została w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie zlecanie badań objętych niniejszą umową w zależności od 

konieczności ich wykonania na potrzeby pacjentów a zawarta umowa nie określa ich liczby.  

4. Udzielający zamówienie zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie za faktycznie zlecone 

i wykonane badania. 

§3 

1. Miejscem wykonywania badań jest siedziba Przyjmującego zamówienie. 

2. Miejscem poboru materiału do badań jest siedziba Udzielającego zamówienie, w przypadku badań 

laboratoryjnych i mikrobiologicznych. 

3. Przyjmujący zamówienie zapewni własny personel do obsługi Punktu poboru materiału do badań, 

znajdującego się w budynku SPZPOZ w Muszynie przy ul. Zefirka 6, codziennie od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7.30 do 9.00. 

4. Przyjmujący zamówienie zapewni własny sprzęt i materiały do poboru krwi tj. próbówki, igły, etykiety 

z kodami. 



5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania badań przez wykwalifikowany personel, 

z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 

z zasadami etyki zawodowej, uwzględniając najnowsze standardy, stosowane przy realizowaniu 

świadczeń z zakresu objętego przedmiotem umowy. 

6. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania badań i dysponuje 

sprzętem umożliwiającym jego wykonanie oraz spełnia wymogi dotyczące jego wykonywania 

określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach. 

7. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że dysponuje wystarczającą ilością techników RTG do realizacji 

umowy oraz lekarzy opisujących badanie (radiologów ze specjalizacją). 

8. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że w pracowniach/zakładach wykonujących badania dla SPZPOZ 

w Muszynie nadzór nad wykonaniem badań pełni Kierownik pracowni/zakładu posiadający tytuł 

specjalisty zgodny z profilem pracowni/zakładu. 

9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać badania na podstawie zleceń wystawionych 

w formie pisemnej przez lekarzy SPZPOZ w Muszynie. Dopuszcza się możliwość złożenia zlecenia 

telefonicznego przez lekarza SPZPOZ w Muszynie z późniejszym uzupełnieniem dokumentacji w formie 

pisemnej. 

10. Przyjmujący zamówienie zapewni możliwość wykonania badania diagnostycznego w trypie pilnym 

(CITO) 24 h/na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

11. Przyjmujący zamówienie zapewni pacjentom SPZPOZ w Muszynie możliwość wykonania badania 

diagnostycznego we własnej siedzibie 7 dni w tygodniu, podczas własnych wyznaczonych godzin 

przyjęć.  

12. W przypadku braku możliwości wykonania badań Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 

niezwłocznego telefonicznego i pisemnego zawiadomienia Udzielającego zamówienia o tym fakcie 

i przypuszczalnym terminie wykonania.  

13. Wyniki badań Przyjmujący zamówienie będzie dostarczał niezwłocznie drogą elektroniczną a oryginały 

wyników badań będą dostarczane najpóźniej do 24h do siedziby SPZPOZ w Muszynie. 

14. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta  

( Dz.U. t.j. z 2019 poz.1127 z póź.zm.) i przepisach wykonawczych do niej. 

15. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przekazania Udzielającemu zamówienia na jego wniosek 

nieodpłatnie kopii dokumentacji medycznej z uwzględnieniem zasad obowiązujących  Udzielającego 

zamówienia. 

 

 

 



§4 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach 

obowiązujących w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

§5 

Przyjmujący zamówienie, iż podda się kontroli Udzielającego zamówienia celem sprawdzenia prawidłowości 

realizacji niniejszej umowy, w tym w szczególności będzie udzielał mu wszelkich wyjaśnień oraz udostępni 

do wglądu dokumentację związaną z realizacją niniejszej umowy. 

§6 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się akceptować prawo Narodowego Funduszu Zdrowia do 

przeprowadzania kontroli w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, na zasadach określonych 

w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do umieszczania informacji o niniejszej umowie oraz 

wszelkich zmianach jej dotyczących, w tym także dat jej obowiązywania, w Systemie Zarzadzania 

Obiegiem informacji (tzw. SZOI) na portalu NFZ w zakładce umowy o podwykonawstwo, niezwłocznie 

po podpisaniu umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przez osobę wyznaczona przez 

Udzielającego zamówienia w zakresie należytego wykonania i rozliczania usług objętych umową. 

4. Istotne braki w zakresie (brak procedury badawczej, brak kontroli zewnętrznej) mogą skutkować 

natychmiastowym rozwiązaniem umowy. 

§7 

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie miesięczne zestawienie sporządzone na podstawie zleceń 

wydanych przez Udzielającego zamówienia obejmujący imienny wykaz osób, którym wykonano 

badanie oraz imię i nazwisko lekarza zlecającego badanie. 

2. Faktura obejmować będzie faktycznie wykonane badania. 

3. Za wykonane badania Przyjmujący zamówienie będzie wystawiał faktury do 7-go dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Okresem rozliczeniowym za wykonane badania jest okres jednego miesiąca. 

5. Należność z tytułu wykonanych badań regulowana będzie przez Udzielającego zamówienie w terminie 

14 dni od daty otrzymania faktury z wymaganymi załącznikami. 

§8 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada wymagane prawem ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług opłacone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Kopia polisy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 



§9 

Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

§10 

1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, 

gdy: 

a) Przyjmujący zamówienie nie przestrzega ustalonych warunków i terminów wykonywania badań, 

b) utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień niezbędnych do wykonywania świadczeń 

zdrowotnych w zakresie objętym niniejszą umową, 

c) świadczenia zdrowotne udzielane są w imieniu Przyjmującego zamówienie przez osoby nieposiadające 

wymaganego wykształcenia lub doświadczenia oraz kwalifikacji, 

d) kontrola NFZ wykazała nieprawidłowości w udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego 

zamówienie, 

e) Przyjmujący zamówienie nie zachowuje wymagań z §3 i §4 niniejszej umowy, 

f) Błędów diagnostycznych popełnianych przez Przyjmującego zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać umowę w przypadku, gdy Udzielający zamówienie opóźnia 

się z zapłatą należnego wynagrodzenia przez co najmniej dwa pełne okresy płatności.  

4. Udzielający zamówienia w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§11 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wyrównać wszelkie szkody w pełnej wysokości wynikłe 

z niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotowej umowy. 

2. Strony zgadzają się rozwiązywać wszelkie spory wynikłe podczas wykonywania umowy polubownie, 

a jeżeli to nie przyniesie rozwiązania spory rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

Udzielającego zamówienia. 

§12 

1. Wszelkie załączniki i aneksy do umowy stanowią jej integralną część. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie. 

3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

       UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIE         PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE  

 


