
UMOWA NR ...................... 
 

Zawarta w dniu ................................... roku pomiędzy: 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSW 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 - Dyrektora 
zwanym w dalszej części „Udzielającym zamówienia” 
 
a 
.........................................................................................................................................., 
reprezentowanym przez: 
 
.................................................................. 
zwanym w treści „Przyjmującym zamówienie”,  
 
zwanymi wspólnie Stronami. 

 

Na podstawie na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 618 ze zm.) oraz w wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne strony zawierają umowę  

o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz 
Udzielającego zamówienia badań patomorfologicznych zwanych dalej 
świadczeniami, które obejmują wykonywanie:  

a) badań histopatologicznych,  

b) badań cytologicznych szyjki macicy,  

c) badań cytologicznych nieginekologicznych,  

d) badań immunohistochemicznych/genetycznych, 

e) badań z biopsji cienkoigłowych BAC, 

f) badań z biopsji gruboigłowych BG,  

g) konsultacji eksperckich. 

2. Podstawę wykonania badań, o których mowa w ust. 1, stanowić będzie pisemne 
zlecenie określające dokładny zakres badania, opatrzone pieczęcią Udzielającego 
zamówienia z nazwą komórki zlecającej oraz pieczęcią i podpisem lekarza 
kierującego. 

 

 

 



§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 
- zapewnienia Udzielającemu zamówienia odpowiednich pojemników, opakowań i 
oznaczeń pobranego materiału do badań, 
- dostarczenia druków skierowań dla poszczególnych oddziałów i poradni. 

2. Materiały do badań pobiera lekarz Udzielającego zamówienie.  
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do odbiorów materiałów do badania  

w poniedziałki, środy i piątki po godzinie 1430, w pozostałe dni potrzeba odbioru 
materiału będzie ustalana telefonicznie.  

4. Czas wykonania badania planowego nie może przekraczać 14 dni licząc od dnia 
przekazania Przyjmującemu zamówienia materiału do badania.   

5. W przypadku konieczności wykonania badań immunohistochemicznych/ 
genetycznych termin wykonania badań wynosi 21 dni.  

6. Wyniki badań opatrzone napisem „pilne” dostarczane będą Udzielającemu 
zamówienia w terminie 6 dni od daty otrzymania materiału za pomocą systemu 
informatycznego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. Terminy wykonania badań określone w ust. 4-6 nie dotyczą badań, których termin 
wykonania z uwagi na zasady przeprowadzenia badania jest dłuższy. 

8. W przypadku konieczności wydłużenia czasu badania Przyjmujący zamówienie 
będzie kontaktował się każdorazowo z lekarzem zlecającym. 

9. Udzielający zamówienia otrzyma elektroniczny dostęp do wyników badań  
z odrębnym hasłem dla każdego lekarza zlecającego badania, z możliwością 
drukowania wyników z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

10. Wyniki badań w systemie elektronicznym będą dostępne do podglądu do 96 godzin 
od otrzymania materiału do badania. 

11. Za wynik badania rozumie się wyrażony na piśmie rezultat oceny badania 
histopatologicznego przesłanego materiału pobranego od pacjenta. Liczba 
pobranych wycinków z danego materiału tkankowego i wykonywanych bloczków 
parafinowych wynika i jest zgodna z obowiązującymi w diagnostyce 
histopatologicznej procedurami określonymi w wytycznych Polskiego Towarzystwa 
Patologów.  

 
§ 3 

1. Koszty odbioru materiałów do badań, ich transportu oraz doręczenia wyników 

badań do siedziby Udzielającego zamówienie obciążają Przyjmującego 

zamówienie.  

2. Przyjmujący zamówienie przeprowadzi na własny koszt szkolenie pracowników 

Udzielającego zamówienia w zakresie prawidłowego składania zleceń (skierowań) 

na badania oraz osób obsługujących system informatyczny. 

 

§ 4 

1. Szacunkowa wartość zleconych badań w czasie trwania umowy wynosi  
650 000,00 zł netto.  

2. Ceny świadczeń będących przedmiotem umowy określa załącznik nr 1, który 
stanowi integralną część umowy. 

3. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny badań mogą ulec 
zmianie.  



4. 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 ust. 1.  

 

§ 5    

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje: 
a) odpowiednimi warunkami lokalowymi dla prowadzenia działalności w zakresie 

udzielania świadczeń.  
b)  aparaturą i sprzętem medycznym oraz środkami transportu i łączności 

niezbędnymi dla prowadzenia działalności w zakresie udzielania świadczeń. 
2. Badania wykonywane będą w siedzibie Przyjmującego zamówienie. 
3. Minimalna liczba lekarzy specjalistów wykonujących badania w poszczególnych 

laboratoriach wynosi 3. 
 

§ 6 

1. Materiał do badań objętych umową odbierany jest z siedziby Udzielającego 
zamówienia przez Przyjmującego zamówienie, własnym transportem i na jego 
ryzyko. 

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

3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Przyjmującego zamówienie  
(np. poważne awarie systemów i urządzeń, znaczące opóźnienia dostaw 
odczynników, klęski żywiołowe) Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość 
wydłużenia czasu wykonania badania.  

4. W sytuacji konieczności przeprowadzenia konsultacji eksperckiej czas wykonania 
badania może zostać wydłużony, o czym Przyjmujący zamówienie powiadomi 
lekarza zlecającego badanie. 

5. Przyjmujący zmówienie zobowiązuje się do archiwizacji pobranego materiału wraz  
z dokumentacją. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają następujące sposoby przekazywania/przesyłania wyników badań: 
a) odbiór przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie Udzielającego zamówienia, 
b) dostęp do wyników badań drogą elektroniczną. Dostęp i hasło zostaną udzielone 

przez Przyjmującego zamówienie tylko wskazanym pracownikom Udzielającego 
zamówienie, których lista stanowi załącznik do umowy. 

2. Strony zobowiązują się zorganizować i utrzymywać środki bezpieczeństwa i sposoby 
postępowania jakie w praktyce będą możliwe dla zapewnienia bezpieczeństwa 
przekazywania  i przesyłania drogą elektroniczną danych, o których mowa w § 8, 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. Strony zobowiązują się do aktualizowania i przedkładania listy osób upoważnionych 
do kontaktów w sprawie  przekazywania/przesyłania i odbioru wyników badań. 

5. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy (osoby do kontaktu):  
1) ze strony Udzielającego zamówienia – ……………………………………………… 
 
2) ze strony Przyjmującego zamówienie – …………………………………………….. 

 

§ 8 

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. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się: 
a) do zabezpieczania korespondencji i wszelkich otrzymanych  w ramach 

niniejszej umowy dokumentów przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem, 
b) nadzorowania swoich pracowników w zakresie przestrzegania należytej 

staranności i zabezpieczania przetwarzanych danych przed dostępem osób 
nieupoważnionych/nieuprawnionych.  

4. 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. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich czynnościach  
z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych/ 
bezpieczeństwa informacji prowadzonych w szczególności przed Generalnym 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), z urzędami publicznymi, 
policją lub przed organami ochrony prawne, mających bezpośredni związek  
z realizacją niniejszej umowy.  

 

§ 9 

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

2. Faktury za wykonane usługi będą wystawiane za okresy miesięczne do 7-go 
każdego miesiąca  następującego po miesiącu wykonania badań. 

3. Przyjmujący zamówienie wraz z fakturą będzie przedkładał rejestr świadczeń 
zawierający:  

a/ datę świadczenia usługi,  
b/ imię i nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL (jeśli posiada) pacjenta,  
c/ rodzaj wykonanego badania wraz z ilością wycinków,  
d/ cenę badania, 
e/ nazwę komórki zlecającej badanie.  

4. Udzielający zamówienia zobowiązany jest uregulować należność w terminie 21 dni 
od daty wystawienia faktury na konto nr ................................... Za dzień zapłaty 



strony uznają dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku Udzielającego 
zamówienia.  

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

 

§ 10 

1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia ........................ roku do dnia .................... 
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 (Dz. 
U z 2016 r. poz. 380 ze zm.), ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze 
zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z 2016, poz. 113 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. 2016 poz.1638), ustawy  
z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2016 poz. 
186).  

 

§ 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 przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli ze strony Udzielającego 

zamówienia oraz zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu 

Zdrowia na zasadach określonych w ustawie, a w szczególności: 

- sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, 

- przestrzegania praw pacjenta, 

- jakości i ilości udzielanych świadczeń, 

- dostępności do świadczeń. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej, obejmującej również przedmiot niniejszej umowy. Kopia 

policy OC Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik nr ............................do 

umowy. 
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości 

statystycznej.  
 

§ 15 

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

Udzielający zamówienia                                      Przyjmujący zamówienie 


