
Załącznik Nr 2 
do szczegółowych warunków konkursu 

projekt  

U M O W A  nr ……/I/2021 
 

zawarta w dniu ………… w Woskowicach Małych pomiędzy: 
 
Ośrodkiem Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice 
Małe, 46-100 Namysłów zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 
0000008951, NIP 752-129-57-92, reprezentowanym przez: ………………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy Udzielającym Zamówienia 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
reprezentowanym przez: …………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie 
 

§ 1 
 

Udzielający Zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 27 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 295 z późn. zm.) w wyniku 
przeprowadzonego konkursu ofert z dnia ………………..……... zleca a Przyjmujący Zamówienie 
przyjmuje zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej. 
 

§ 2 
 

1. Uprawnionymi do świadczeń opisanych w §1 są pacjenci Udzielającego Zamówienia na 
podstawie zlecenia lekarza. 

2. Zlecenie badania wykonywane będzie elektroniczne w standardzie HL7 za pomocą 
systemu informatycznego Udzielającego Zamówienia zintegrowanego z systemem 
informatycznym Przyjmującego Zamówienie. 

3. Wyniki badań przesyłane będą przez Przyjmującego Zamówienie elektroniczne w 
standardzie HL7 za pomocą systemu informatycznego zintegrowanego z systemem 
informatycznym Udzielającego Zamówienia. 

4. Koszty związane z integracją systemów informatycznych pokrywa Przyjmujący 
Zamówienie. 

5. Ilość badań uzależniona jest od potrzeb Udzielającego Zamówienia. 
6. Wykaz wykonywanych badań oraz ich ceny jednostkowe stanowi załącznik nr 1 do umowy.  
7. Integralną częścią umowy są Szczegółowe warunki konkursu oraz oferta Wykonawcy. 
 

§ 3 
 

1. Badania laboratoryjne dla Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych będą 
wykonywane w następujący sposób: 



a) materiał do badań pobierany będzie w siedzibie Udzielającego Zamówienie 
sprzętem i na koszt Przyjmującego Zamówienie; 

b) Przyjmujący Zamówienie na własny koszt będzie odbierał materiał do badań 
codziennie, od poniedziałku do piątku włącznie z dniami wolnymi od pracy lub 
świętami w godzinach porannych; 

c) Przyjmujący Zamówienie będzie pobierał materiał do badań w sytuacjach nagłych 
na podstawie zgłoszeń telefonicznych w ciągu 30 minut od zgłoszenia; 

d) Przyjmujący Zamówienie dostarczy wyniki badań Udzielającemu Zamówienia 
tylko w formie elektronicznej w standardzie HL7 w ciągu 4 godzin od odbioru 
próbek. W przypadku badań nagłych zgłaszanych telefonicznie wyniki zostaną 
przekazane niezwłocznie. 

2. Badania laboratoryjne dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i 
Współuzależnienia w Opolu będą wykonywane w następujący sposób: 

a) materiał do badań pobierany będzie w miejscu ……………….…………….. na terenie 
miasta Opole, sprzętem i na koszt Przyjmującego Zamówienie; 

b) Przyjmujący Zamówienie będzie pobierał materiał do badań w sytuacjach nagłych 
na podstawie zgłoszeń telefonicznych w ciągu 30 minut od zgłoszenia; 

c) Przyjmujący Zamówienie dostarczy wyniki badań Udzielającemu Zamówienia 
tylko w formie elektronicznej w standardzie HL7 w ciągu 4 godzin od odbioru 
próbek. W przypadku badań nagłych zgłaszanych telefonicznie wyniki zostaną 
przekazane niezwłocznie; 

d) Przyjmujący Zamówienie będzie przechowywał zlecenie/skierowanie 7 dni od 
wystawienia przez zleceniodawcę i/lub lekarza. 

 
§ 4 

 
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zgodnie z   

obowiązującymi przepisami. 
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń z   

wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zawodowych. 
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania: 

a) przepisów określających prawa pacjenta, 
b) standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez obowiązujące 

przepisy.  
4. Przyjmujący Zamówienie ponosi wszelkie koszty związane z zakupem materiałów 

jednorazowego użytku wykorzystywanych do badań laboratoryjnych, odczynników, 
probówek, pasków, materiałów zużywalnych do aparatów, itp. 

5. Materiały i odczynniki używane do udzielania świadczeń zdrowotnych muszą zostać 
dopuszczone do obrotu w Polsce i spełniać wymagania określone w przepisach 
szczegółowych PN. 

6. Przyjmujący Zamówienie zapewnia przechowywanie materiału biologicznego po pobraniu 
i wykonaniu badania zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnienie przepisów 
rozporządzeni Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r w sprawie leczenia krwią w 
podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniem do 
leczenia krwią i jej składnikami. 

7. W przypadku awarii sprzętu Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wykonania 
badań u innego wykonawcy. 



§ 5 
 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przekazania sprawozdań miesięcznych z 
wykonanych badań. 

2. Wyniki badań muszą być potwierdzone przez diagnostę posiadającego stosowne 
uprawnienia. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przepisami prawa do prowadzenia 
dokumentacji medycznej związanej z wykonaniem badań zleconych przez Udzielającego 
Zamówienia. 

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do dokumentacji 
medycznej dla celów kontroli dokonywanej przez NFZ oraz Udzielającego Zamówienia. 

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli na każde żądanie Narodowego 
Funduszu Zdrowia jak i Udzielającego Zamówienia. 

6.  Przyjmujący Zamówienie ma podpisaną, bądź najpóźniej w dniu podpisania umowy 
podpisze umowę na odbiór i przechowywanie odpadów medycznych powstałych w czasie 
usług badań laboratoryjnych. 
 

§ 6 
 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do: 
1) Ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z 

udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1, 
również od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych  w tym wirusa HIV. Minimalna kwota 
ubezpieczenia wynika z odpowiednich przepisów prawa. 

2) Okazania polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 przy podpisywaniu umowy oraz 
dostarczenia kopii polisy jako załącznika do umowy. 

3) Utrzymywania przez cały okres obowiązywania umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz 
wartości ubezpieczenia. 
 

§ 7 
 

Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie według zasad określonych w 
kodeksie cywilnym. 

 
§ 8 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie miesięczne w wysokości iloczynu wykonanych badań i ceny 

jednostkowej za dane badanie wskazanej w ofercie.  
2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie ponosi Przyjmujący 

Zamówienie w czasie wykonywania przedmiotu umowy. 
3. Zapłata należności za wykonanie usługi nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Udzielającego Zamówienie. 
 

§ 9 
 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że świadczy usługi w ramach swojej działalności i 
rozlicza się z odpowiednim Urzędem Skarbowym. 



2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż zgłosił swoją działalność w ZUS celem rozliczenia z 
tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. 

 
§ 10 

 
Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 

1) Odzież roboczą zgodnie z wymogami określonymi w PN, 
2) Posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bhp, 
3) Posiadanie badań profilaktycznych, 
4) Odzież ochronną zgodną z PN. 

 
§ 11 

 
Umowa zostaje zawarta na okres od 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r. 
 

§ 12 
 

Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 

§ 13 
 

Udzielający Zamówienia, może wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego z przyczyn leżących po 
stronie Przyjmującego Zamówienie a w szczególności: 

1) Ograniczenie dostępności świadczeń, zawężenie ich zakresu lub nieodpowiedniej 
jakości świadczeń, 

2) Uzasadnionych skarg lekarzy i pacjentów, gdy wynikają one z rażącego naruszenia 
umowy oraz przepisów prawa. 

 
§ 14 

 
1. Udzielający Zamówienia, może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze 

skutkiem natychmiastowym przed upływem okresu ustalonego w § 11 w razie utraty 

przez Przyjmującego Zamówienie uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Udzielający Zamówienia, w przypadku rozwiązania umowy z winy Przyjmującego 

Zamówienie może wystąpić o odszkodowanie z tytułu poniesienia szkody. 

 
§ 15 

 
Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 16 
 
Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej 
umowy w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia między stronami na tle 
realizacji postanowień niniejszej umowy spór rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 
Udzielającego Zamówienia. 



 
§ 17 

 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o działalności leczniczej. 
 

§ 18 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
Przyjmujący Zamówienie:                                                                        Udzielający Zamówienia: 


