
PROJEKT UMOWY 
 

zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie  
ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin wpisanym do rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe 
przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP:669-21-91-946, Regon 330904973, 
reprezentowanym przez: 
Elżbietę Czeszewską - kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do 
reprezentacji Zamawiającego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu KRS, 
zwanym w dalszej części Udzielającym zamówienia 
 
a 
…………………………………………………. 
………………………………………………………………………….. NIP ……………………….., 
Regon ………………………………….., 
reprezentowaną przez: 
- ………………………………………………………… 
zwanym w treści Przyjmującym zamówienie 
 
zwanymi wspólnie „Stronami”. 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz 
Udzielającego zamówienia badań w zakresie ………………………………………. 
 

§ 2 

1. Szacunkowa wartość zleconych badań w czasie trwania umowy wynosi …………… 
2. Ceny świadczeń będących przedmiotem umowy określa załącznik nr 1, który 

stanowi integralną część umowy.  
3. Ilość zamówionych badań jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb Udzielającego 

zamówienia. Z uwagi na to, wartość zleconych usług w czasie trwania umowy może 
ulec zmianie  i być inna niż szacunkowa wartość umowy o której mowa w § 2 ust. 1. 

 

§ 3    

1. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do wykonania badań na rzecz osób 
skierowanych przez Udzielającego zamówienia. 

2. Podstawą do wykonania badań objętych umową będą pisemne, imienne 
skierowania zaopatrzone w pieczęć Udzielającego zamówienia oraz pieczątkę  
i podpis lekarza kierującego na badania. 

3. W przypadku, gdy badanie nie jest wykonywane w ramach opieki medycznej, 
służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, 
Udzielający zamówienia jest zobowiązany umieścić na skierowaniu informację 
„Badanie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (z określeniem jego 
wysokości). 

4. Badania wykonywane będą w siedzibie Przyjmującego zamówienie, we wszystkie 
dni robocze tygodnia. 

 

 

 



§ 4 

Dotyczy badań bakteriologicznych 

1. Materiał do badań laboratoryjnych objętych umową dostarczany będzie do siedziby 
Przyjmującego zamówienie na własny koszt i własnym transportem Udzielającego 
zamówienia. 

2. W przypadku materiału, którego stan uniemożliwia wykonanie badania, Przyjmujący 
zamówienie powiadomi Udzielającego zamówienia o konieczności ponownego 
dostarczenia materiału na druku badania. 

3. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do wykonania zleconego badania 
niezwłocznie po przekazaniu materiału do badania, nie później niż w terminach 
określonych w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia 
tego terminu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Przyjmującego 
zamówienie  (np. poważne awarie systemów i urządzeń, znaczące opóźnienia 
dostaw odczynników, klęski żywiołowe).  

 

§ 5 

1. Badania będą każdorazowo realizowane przez wykwalifikowany personel 
Przyjmującego zamówienie.  

2. Przyjmujący zamówienie zapewnia minimum dwie osoby udzielające świadczeń 
zdrowotnych w zakresie badań……………………... 

3. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków 
wynikających z umowy. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają następujące sposoby przekazywania/przesyłania wyników badań: 
a) odbiór przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie Udzielającego 

zamówienia, 
b) Przyjmujący zamówienie umożliwi dostęp do wyników badań drogą elektroniczną. 

Dostęp i hasło zostaną udzielone tylko wskazanym pracownikom Udzielającego 
zamówienie, których lista stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

2. Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie zobowiązują się zorganizować  
i utrzymywać środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania jakie w praktyce będą 
możliwe dla zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania i przesyłania drogą 
elektroniczną danych, a także dołożą wszelkich starań by zapobiec jakiemukolwiek 
nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu czy dostępowi do tych danych ze 
strony osób nie posiadających w tym zakresie stosownego 
upoważnienia/uprawnienia mając na uwadze zapewnienie poufności danych 
osobowych zawartych w wynikach badań. 

3. Dla zapewnienia poufności, autentyczności, integralności przesyłanych danych 
drogą elektroniczną Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienia zobowiązują 
się do stosowania mechanizmów chroniących dane osobowe poprzez szyfrowanie 
wiadomości/szyfrowanie plików z wykorzystaniem algorytmu szyfrującego, 
gwarantującego odpowiednią ochronę przed próbami nieuprawnionego dostępu, 
możliwościami fałszowania i zniekształcania danych. 

4. Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie zobowiązują się do 
aktualizowania i przedkładania listy osób upoważnionych do kontaktów w sprawie  
przekazywania/przesyłania i odbioru wyników badań. 

 

 

 



§ 7 

1. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do przetwarzania 
danych osobowych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy (imiona, nazwiska, 
wiek, daty urodzenia, PESEL pacjentów) w celu związanym z jej realizacją. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji 
podlegających ochronie na mocy przepisów ustawowych, a w szczególności danych 
osobowych i medycznych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie jest 
bezwzględnie zobowiązany podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania 
możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych mu na podstawie 
niniejszej umowy w przyszłości. 

4. Strony zobowiązują się do zawarcia umowy powierzenia danych osobowych.  
 

§ 8 

1. Za świadczenia będące przedmiotem umowy Przyjmującemu zamówienie 
przysługuje wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ilości faktycznie wykonanych 
badań i cen określonych w załączniku nr 1 do umowy.  

2. Faktury za wykonane usługi będą wystawiane za okresy miesięczne do 10-go 
każdego miesiąca  następującego po miesiącu wykonania badań. Załącznikiem do 
faktury będzie wykaz imienny pacjentów ze wskazaniem rodzaju i ceny wykonanych 
świadczeń medycznych. 

3. Udzielający zamówienia zobowiązany jest uregulować należność w terminie 21 dni 
od daty wystawienia faktury na konto wskazane w fakturze. Za dzień zapłaty strony 
uznają dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku Udzielającego zamówienia.  

4. Wynagrodzenie za usługi będące przedmiotem umowy płatne będzie w formie 
przelewu na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie wskazany w fakturze 
VAT. 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Przyjmującemu zamówienie 
zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

§ 9 

Strony zgodnie przyznają, że wszelkie informacje, o których dowiedziały się przy 
wykonywaniu niniejszej umowy, bądź w związku z jej zawarciem, stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa stron w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2019 poz.1010 z późn. zm.), oraz że ich naruszenie 
może spowodować odpowiedzialność karną i/lub cywilną. 

 

§ 10 

1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia 15.06.2020 roku do dnia 31.05.2023 roku. 
2. Strony zgodnie ustalają, że: 

a/  umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
b/ rozwiązanie umowy może nastąpić z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 
dokonanym przez każdą ze stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
c/ Przyjmujący zamówienie może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku zwłoki Udzielającego zamówienia w zapłacie należności za badania 
powyżej dwóch okresów rozliczeniowych w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
d/ Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym  
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Przyjmującego zamówienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 



 

§ 11 

Zmiana umowy wymaga formy aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
właściwe przepisy, w szczególności: ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny  
(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1781 z późn. zm), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2020 poz. 295 z późn. zm.) ustawa z dnia 
6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2019 poz. 1127), 
ustawa z dnia 27.07.2001 o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz.U. z 2019 poz. 849  
z późn. zm.), ustawa z 29.11.2000 r. Prawo Atomowe (tj. Dz.U. 2019, poz. 1792),  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.02.2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 
medycznej (tj. Dz.U.2017, poz.884). 

 
 

§ 13 

Spory mogące wynikać w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony będą 
rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy wg. właściwości ogólnej. 
 

§ 14 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia i spełnia wymagania 

do prowadzenia działalności w zakresie świadczeń zdrowotnych objętych umową  

oraz wyraża zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 

Udzielającego zamówienia w zakresie  objętym umową. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej, obejmującej również przedmiot niniejszej umowy. Kopia 

policy OC Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik nr 3 do umowy. 
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej  

i sprawozdawczości statystycznej.  

 
§ 15 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 

Udzielający zamówienia                                     Przyjmujący zamówienie 


