
Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nr SPZOZ/ŚZ/13/2017 – PROJEKT 

UMOWY 

               

Wzór umowy: SPZOZ/SAN/NO/ŚZ/…/2017    

Zawarta w dniu ......................... 2017 r. w Sanoku  

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku ul.  800-lecia 26 38-

500 Sanok,  

KRS nr : 0000059726 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego NIP : 687-16-40-438, Regon : 370444345 

reprezentowanym przez : 

Dyrektor -  mgr Henryk Przybycień   

zwanym dalej  ,, Udzielającym Zamówienia ”     

a,  

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

zwaną dalej „Przyjmującym Zamówienie”  

reprezentowaną przez: ................................................................................................. 

Podstawa zawarcia 

§ 1 

Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016.1793 t.j. z późn. 

zm.),  w związku z art.  26 ust.1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r  o działalności leczniczej                

( Dz. U. 2016.1638 t. j z późn. zm.)  , oraz wyboru przez Udzielającego zamówienia oferty                  

w wyniku konkursu  ofert – nr postęp.: SPZOZ/ŚZ/13/2017. 

Przedmiot umowy 

§ 2 

1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do 

wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych na rzecz SP 

ZOZ w Sanoku 

-  co jest zgodne z Załącznikiem nr 1 do umowy( formularz cenowy do SWK) , stanowiącym 

integralną część niniejszej umowy. 

2. W przypadku nie wykonania - w czasie trwania umowy - całości zakontraktowanych 

badań Przyjmujący Zamówienie nie będzie wymagał realizacji pozostałej części. 

3. W przypadku przekroczenia - w czasie trwania umowy - ilości zakontraktowanych badań 
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wykonywania badań przekraczających 

określony limit,   a wynikający z Załącznika  nr 1 do umowy ( formularz cenowy do SWK), 

a Udzielający Zamówienia zobowiązany jest do zapłaty zgodnie z ust. 4. 



4. Do badań, które przekraczają określony limit stosuje się ceny określone w Załączniku nr 1 

do umowy.   

5. Oferta Przyjmującego Zamówienie  i SWKO są integralnymi częściami niniejszej umowy 

i stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2.  

6. Wskazane w formularzu ofertowym ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe.                 

W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania usług                     

w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia                

w zakresie rzeczowym i ilościowym przy zachowaniu cen jednostkowych.  

7. Przyjmujący Zamówienie gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy 

są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

Terminy wykonania przedmiotu umowy 

§ 3 

Umowę zawarto na czas określony, tj. od dnia ….......... do dnia..................... 

Warunki płatności 

§ 4 

1. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi:   brutto ………………. zł  (słownie: …zł). 

2. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy. 

3. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresach 

miesięcznych. 

4. Za wykonane usługi Przyjmujący Zamówienie   wystawi fakturę do 7 dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni. 

5. Przyjmujący Zamówienie do każdej faktury jest zobowiązany dołączyć wykaz 

wykonanych usług potwierdzony przez upoważnionego pracownika Udzielającego 

Zamówienia. 

6. Udzielający Zamówienia dokona płatności poszczególnych faktur VAT przelewem na 

rachunek bankowy nr: …........................................................................... Przyjmującego 

Zamówienie w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z wykazem wykonanych świadczeń, o którym mowa w pkt. 5 

7. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Przyjmującego Zamówienie. 

8. Zmiana ceny określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu może nastąpić wyłącznie w trybie 

uzgodnień miedzy stronami w formie aneksu do umowy w przypadku zmian cenowych 

korzystnych dla Przyjmującego Zamówienie. 

9. Okres niezmienności cen (ceny jednostkowej brutto za wykonywane badanie) przez okres 

obowiązywania umowy  tj. od…….. do…………. 

10. Ceny w okresie ustalonym w ust. 9 mogą ulec zmianie tylko w przypadku 

udokumentowanej zmiany podatku VAT. 



Warunki wykonania przedmiotu umowy 

§ 5 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że: 

 a. personel Przyjmującego Zamówienie, który będzie przeprowadzał badania posiada    

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania badań i autoryzacji wyników,  

 b. Przyjmujący Zamówienie posiada certyfikaty stosowne do wykonywania  

wymienionych  badań,                                                 

     c. Przyjmujący Zamówienie posiada odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie                     

w aparaturę i  sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności. 

2. Badania diagnostyczne wykonywane będą na podstawie indywidualnych zleceń 
wystawianych i podpisywanych przez lekarzy Udzielającego Zamówienia z określeniem 

rodzaju badania, opieczętowanych pieczęcią nagłówkową Udzielającego Zamówienia. 

3. W przypadku awarii aparatury medycznej Przyjmujący Zamówienie zapewnia wykonanie 

badań, utrzymując ceny zgodne z niniejszą umową. 

4. W przypadku wystąpienia problemów związanych z realizacją usług Przyjmujący 

Zamówienie winien niezwłocznie poinformować Udzielającego Zamówienia telefonicznie lub 

faxem. 

5. Udzielający Zamówienia dostarcza materiał do badań wraz ze skierowaniem.  

6. Udzielający Zamówienia transportuje materiał do badań do Przyjmującego Zamówienie 

na własny koszt. 

7. Jeżeli do realizacji badań potrzebne jest zapewnienie specyficznych warunków 

przechowania materiału od momentu ich pobrania do odbioru Przyjmujący Zamówienie  

zapewnia na swój koszt potrzebne urządzenia techniczne.  

8. Przyjmujący Zamówienie wykonuje badania i  dostarcza wyniki badań wraz z kopią do 

siedziby Udzielającego Zamówienia na własny  koszt niezwłocznie po ich wykonaniu, 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

9. Na podstawie art.31 ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.         

2016. 922 z póź. zm.) Udzielający Zamówienia powierza Przyjmującemu Zamówienie  

przetwarzanie danych w zakresie objętym niniejszą umową. 

10. Udzielający Zamówienia, a także Przyjmujący Zamówienie, ponoszą odpowiedzialność za 

przetwarzanie danych niezgodnie z  niniejszą umową oraz zobowiązują się do spełnienia 

wymagań wymienionych  w art. ustawy o ochronie danych osobowych. 

11. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązany jest do posiadania polisy OC w zakresie 

udzielania usług będących przedmiotem umowy przez okres obowiązywania umowy. 

§ 6 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się prowadzić dokumentację medyczną zgodnie            

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 



2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się prowadzić sprawozdawczość statystyczną na 

zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez właściwy 

Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 

27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(tj. Dz.U. 2016.1638 z późn. zm.) w zakresie świadczonych usług będących przedmiotem 

zamówienia. 

4. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli 

Przyjmującego Zamówienie w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

 § 7 

1. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązany jest do wykonania badań w oparciu o przekazany 

materiał do badań wraz z pisemnym skierowaniem. W przypadku badań INTRA Udzielający 

Zamówienia telefonicznie zawiadomi Przyjmującego Zamówienie o planowanym badaniu              

w dniu go poprzedzającym.   

2. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się prawidłowo oznaczać próbki do badań.  

3. Materiał do badań dostarczany będzie do siedziby Przyjmującego Zamówienie / punktu 

odbioru która/y znajduje się na terenie województwa Podkarpackiego 

................................................................................................................ (adres, ulica 

miejscowość) przez upoważnionego pracownika Udzielającego Zamówienia, bądź drogą 
pocztową. 

4. Udzielający Zamówienia zabezpiecza koszt transportu próbek do badań zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

5. Odbiór badań i analiz dokonywany będzie przez upoważnionego pracownika Udzielającego 

Zamówienia z siedziby Przyjmującego Zamówienie / W przypadkach wcześniej 

uzgodnionych wyniki badań i analiz Wykonawca zobowiązany jest przesłać drogą pocztową 
na adres : 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku  

ul. 800-lecia 26,38-500 Sanok 

z dopiskiem: wynik badań .........................(podać nazwę badania)  

6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do realizacja usługi (wykonanie badań)  
w terminie nie dłuższym niż .........  (max …  dni) od daty przekazania (przesłania) materiału 

do badań wraz z pisemnym skierowaniem. 

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się świadczyć wymienione w § 2 badania 

laboratoryjne  w Zakładzie/Pracowni /Laboratorium/ itp. mieszczącej się  
w obiektach Przyjmującego Zamówienie przy    ul. ................................. w ...................... 

 



Kary umowne i odsetki 

§ 8 

1. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienia karę umowną w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie                      

w wysokości 5% wartości zamówienia. 

2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wartości wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku zwłoki w terminie płatności Przyjmującemu Zamówienie przysługuje prawo 

naliczenia odsetek ustawowych.   

4. Strony ustalają, że w przypadku stwierdzenia przez Udzielającego Zamówienia 

niewykonania lub nienależytego wykonania usługi ma on prawo zlecić odpowiednio jej 

wykonanie lub poprawę na koszt Przyjmującego Zamówienie podmiotowi trzeciemu bez 

odrębnego wezwania Przyjmującego Zamówienie i wyznaczenia mu dodatkowego 

terminu. 

Odstąpienie od umowy 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy,  w szczególności zmniejszenia ilościowego bądź wartościowego kontraktu z 

NFZ, Udzielający Zamówienia może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Przyjmujący 

Zamówienie może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają 
zastosowania. 

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia w przypadku  gdy druga strona rażąco narusza postanowienia umowy. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Przyjmujący Zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego Zamówienia  

przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani 

rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności 

wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Przyjmującego 

Zamówienie (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Przyjmujący Zamówienie nie może 

również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art.518 

Kodeksu cywilnego). Przyjmujący Zamówienie nie może również bez zgody 

Udzielającego Zamówienia przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić 



pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż 
kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 

oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. 

3. Zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

4. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienia. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

Przyjmujący Zamówienie                            Udzielający Zamówienia 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 


