
 

UMOWA nr ZP/PU/07/22 
 

Zawarta w dniu …………………...  w Międzyrzeczu  

Pomiędzy: 

1. Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz wpisanym do 

rejestru przez Sąd Rejonowy,  VIII Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze  numerem KRS 

0000478154 

reprezentowanym przez: 

• ……………………………………………. – Prezes Zarządu 

zwanym w dalszej części Zamawiającym,  

a 

2. ……………………………………….…….. wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy w 

………….., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 

………………./ - wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez:  

• ……………………………………..……   –  …………………..………………………….….  

• ……………………………………..……– ..……………………………………………….….  

zwanym w dalszej części Wykonawcą,  

o następującej treści:  

  

§1  

1. Zgodnie z ofertą z dnia …………….. wybraną w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu 

ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych oferujemy usługi badań w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej na potrzeby Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu (nr sprawy: 

ZP/PU/07/22) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi badań w 

zakresie diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z Załącznikiem nr 1, będącym integralną częścią 

umowy. 

2. Szczegółowy wykaz badań laboratoryjnych wchodzących w zakres przedmiotu umowy został 

zawarty w Załączniku nr 1 do oferty. 

§2 

1. Z tytułu wykonania umowy Wykonawcy przysługuje zapłata, która będzie każdorazowo ustalana 

według cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do 

umowy. 

2. Wartość zapłaty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji całej umowy nie może przekroczyć: 

kwoty brutto: …………………… zł (słownie brutto: …………………………..………..00/100). 

3. W cenie, o której mowa w ust. 2 zawarto wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu umowy, w tym m. in. koszty dostarczenia Zamawiającemu materiałów zużywalnych 

do pobierania, przechowywania i transportu materiału biologicznego. 

4. Wykonawca zapewnia pełną diagnostykę dotyczącą badań wymagających testów potwierdzenia 

w cenie usługi podstawowej. 

5. Wykonawca zapewnia stałość cen przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy,                             

z wyłączeniem treści § 11 ust. 1 i 2. 

6. Każdorazowy odbiór materiału i dostarczenie wyników badań do laboratorium Zamawiającego 

następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§3 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonywać będzie z zachowaniem należytej 

staranności, z zapewnieniem wysokiej jakości usług, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami.  

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi zawarte w następujących aktach prawnych 

dotyczących medycznych laboratoriów diagnostycznych:  
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a) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (ze zmianami).  

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 3 marca 2004r. w sprawie wymagań jakim powinno 

odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (ze zmianami).  

c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla 

medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (ze zmianami).  

d) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (ze zmianami).  

e) Ustawa z dnia 17 marca 2021r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi.  

f) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r w sprawie kwalifikacji członków 

zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.  

g) Przepisy i rozporządzenia m.in. w zakresie BHP i wymagań sanitarno-epidemiologicznych.  

3. Wykonawca posiada aktualny wpis do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę 

Diagnostów Laboratoryjnych.    

§4  

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionej kopii polisy 

ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 w dniu podpisania umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia wskazanego w ust. 1 przez cały 

okres obowiązywania umowy.  

4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia wygasa przed dniem wygaśnięcia niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopi nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony, w terminie do 7 dni od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy.  

 

§5  

1. Zlecone badania laboratoryjne wykonywane będą w laboratorium Wykonawcy. Materiał 

biologiczny pobierany będzie przez Zamawiającego w jego siedzibie.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się dostarczyć wraz z ofertą wykaz i cennik pozostałych 

badań, które posiada w swojej ofercie, a z których Udzielający zamówienia będzie mogły 

skorzystać w pojedynczych przypadkach w razie takiej potrzeby.  

3. Wykonawca oświadcza, że pomieszczenia, w których będzie wykonywany przedmiot umowy są 

dopuszczone do użytkowania oraz spełniają wymagania dla medycznych laboratoriów 

diagnostycznych określone w obowiązujących przepisach prawa.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań laboratoryjnych z 

otrzymanego materiału biologicznego przy użyciu aparatury i odczynników dopuszczonych do 

użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadających odpowiednie atesty i 

certyfikaty, będących w posiadaniu Wykonawcy.  

5. Zlecenia badań Zamawiający będzie przekazywał na formularzach dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

6. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające, że wykonuje badania przy użyciu certyfikowanej aparatury i odczynników, o 

których mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania żądania (na każdy analizator 

i na każdy odczynnik).  

7. Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego materiał biologiczny własnym środkiem 

transportu i na własny koszt w terminie:  

a) w dni robocze (poniedziałek-piątek) do godz. 14:00,  



Strona 3 z 5 

b) w soboty (dotyczy badań mikrobiologicznych)– wyłącznie jednak na telefoniczne lub 

emailowe zgłoszenie Zamawiającego, przy czym konieczność odbioru materiału 

biologicznego zgłaszana będzie Wykonawcy w piątek do godziny 18.00.  

Numer telefonu/ adres email Wykonawcy do realizacji zgłoszeń:……………………………..  

8. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na przyjmowanie próbek wtórnych tj. materiału po 

odwirowaniu i/lub zapewni materiały do pobierania próbek pierwotnych w systemie aspiracyjno 

próżniowym oraz musi dostarczyć wszelkie inne niezbędne materiały do prawidłowego 

pobierania materiału do badań.  

9. Wykonawca gwarantuje prawidłowe warunki transportu i przechowywania materiału 

biologicznego w sposób chroniący go przed utratą lub zniszczeniem od chwili przekazania (przed  

i po wykonaniu badania) oraz utylizację zużytego materiału biologicznego zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami.  

10. Świadczenia wykonywane na rzecz Zamawiającego muszą być zgodne z wykazem badań, ich 

dostępnością oraz deklarowanym w Załączniku nr 1 czasem wykonania.   

11. Wyniki badań w formie papierowej, autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego i opatrzone 

jego oryginalną pieczęcią oraz pieczęcią laboratorium, w którym wykonano badanie, powinny 

być dostarczane do siedziby Zamawiającego następnego dnia po wykonaniu badania.   

12. Zamawiający wymaga dostępu online do wszystkich wyników badań, z uwzględnieniem podziału 

na oddziały szpitalne. Wykonawca każdorazowo dostarczy Zamawiającemu dostęp do wyników 

on-line (hasło i login) w terminie nie później niż 3 dni robocze od otrzymania wniosku o dostęp 

od Zamawiającego.  

13. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Pracownika Medycznego Laboratorium 

Diagnostycznego Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. telefonicznie na numer 95 742-82-50 lub 

95 742-82-18 o wystąpieniu w trakcie realizacji umowy niżej wymienionych okoliczności: 

a) otrzymania próbek nie nadających się do analizy (np. w przypadku uszkodzenia próbki w 

czasie transportu), 

b) uzyskane wartości oznaczeń dla zlecanych parametrów przekraczają ustalone przez 

Wykonawcę wartości krytyczne. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego przesłania Zamawiającemu wyników badań również faxem na nr 95 742-

82-50. 

14. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek powiadamiania odpowiednich instytucji o wynikach 

badań, które podlegają szczególnym procedurom dotyczącym ich ewidencjonowania, w tym                

o dodatnich wynikach badań podlegających zgłoszeniu do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji wyników badań i udostępnienia ich odpisów na 

każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. 

16. Niezależnie od zestawień/załączników dostarczanych każdorazowo z fakturą, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia w formie papierowej na żądanie Zamawiającego w terminie do 

3 dni od otrzymania wezwania danych statystycznych takich jak: liczba wykonywanych badań 

(ogólna i z podziałem na rodzaje badań) oraz koszty za wskazany okres czasu z podziałem na 

jednostki zlecające, na jednostki zlecające i lekarzy, na lekarzy, na jednostki zlecające i 

pacjentów, na pacjentów. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu zestawień kwartalnych 

zawierających ogólną liczbę badań, koszt ogólny i koszty z podziałem na rodzaje badań. 

Zestawienia te winny być dostarczone Zamawiającemu w terminie 14 dni od upływu każdego 

półrocza. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej zgodnie              

z obowiązującymi przepisami prawa oraz do poddania się kontroli Narodowego Funduszu 

Zdrowia. 

19. Przyjmujący zamówienie poniesie pełna odpowiedzialność za wydane wyniki badań 

laboratoryjnych i transport materiału diagnostycznego do laboratorium, a w razie uszkodzenia lub 

zagubienia materiału diagnostycznego bezpłatnie powtórzy badanie.  
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20. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie 

zagrożenia państwa i wojny Wykonawca zobowiązany jest wykonać każdą ilość zamawianych 

badań.   

§6 

1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, dane 

osobowe pacjentów celem realizacji niniejszej umowy.  

2. Strony umowy oświadczają, że znane są im przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych 

osobowych zawarte w Ustawie z dnia 10  maja 2018r. o ochronie danych osobowych i 

wynikających z niej aktów wykonawczych oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest Administratorem danych zebranych w rozumieniu powołanej 

ustawy i spełnia warunki legalności przetwarzania danych osobowych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy 

o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem a także do 

stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 

danych osobowych.  

§7 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z faktury w terminie 60 dni od 

daty jej otrzymania.   

2. Wykonawca będzie sporządzał comiesięczne zestawienie rodzaju i ilości wykonywanych badań 

(ogólna i z podziałem na rodzaje badań) oraz koszty za wskazany okres czasu z podziałem na 

jednostki zlecające, na jednostki zlecające i lekarzy, na lekarzy, na jednostki zlecające i 

pacjentów, na pacjentów (nazewnictwo zgodne z treścią Załącznika nr 1 do umowy) w miesiącu 

poprzednim, który stanowić będzie załącznik do faktury wystawianej za dany okres 

rozliczeniowy.  

3. Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 104 000 12 94  

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP  ………………. .  

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej 

z powyższej umowy na osoby trzecie.  

6. Wykonawca zapewnia, że jest zdolny do wykonania całości umowy i zobowiązuje się do 

realizacji świadczeń przewidzianych umową. Wykonawca nie może odmówić realizacji 

przedmiotu umowy, powołując się na jakiekolwiek okoliczności, za wyjątkiem siły wyższej.   

 

§8  

1. W przypadku nie wykonania zleconego badania Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2% kwoty brutto należnej Wykonawcy za dany miesiąc rozliczeniowy.  

2. W przypadku uchybień terminów określonych w § 5 ust. 6 i 14 Wykonawca zapłaci kary umowne 

w wysokości 150 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

3. W przypadku uchybień terminów określonych w § 5 ust. 7 i 9 Wykonawca zapłaci kary umowne 

w wysokości 0,001% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

4. W przypadku uchybień terminów określonych w § 5 ust. 10 Wykonawca zapłaci kary umowne w 

wysokości 10% wartości brutto danego badania za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

5. W przypadku uchybień terminów określonych w § 5 ust. 15 i 16 Wykonawca zapłaci kary 

umowne w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

  

§9 

1. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego Zamawiającemu na 

podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia 
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od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących 

okoliczności: 

a) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące ustawy i normy w zakresie wykonywania 

postanowień niniejszej umowy;  

b) Wykonawca realizuje postanowienia niniejszej umowy w sposób niezgodny z zapisami                     

w Załączniku do umowy;  

c) w przypadku co najmniej trzykrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu 

określonego w § 5 ust. 7 i 10; 

d) Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w § 4 ust.4. 

e) Wykonawca nie umożliwi Zamawiającemu dostępu on-line do wyników badań, o których 

mowa w § 5 ust. 11 

2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z 

chwilą doręczenia go Wykonawcy, zaś w przypadku odmowy przyjęcia pisma lub nie podjęcia 

korespondencji wysłanej na adres Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca 

mógł zapoznać się z treścią pisma. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej 

części umowy, niezależnie od kar umownych wymienionych w § 8. 

4. W przypadku określonym w ust. 2 Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości 

poniesionej szkody. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić należności z tytułu kar umownych z zapłaty przysługującej 

Wykonawcy. 

§10 

1. Wykonawca zrealizuje umowę bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców* w 

zakresie… .  

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania  

podwykonawców realizujących niniejszą umowę*.  

  

§11 

ZMIANY UMOWY 

1. W przypadku zmiany przepisów podatkowych w zakresie wysokości stawki podatku od towarów                           

i usług, strony dopuszczają zmianę zaoferowanych cen, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie 

cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany w tym zakresie obowiązywać będą z dniem 

wejścia w życie zmienionych stawek podatku VAT. 

2. W przypadku zrealizowania dostaw asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy w 

terminie krótszym niż podany w § 13 w limicie cenowym wynikającym z § 2 ust. 2 umowy, 

umowa wygasa. 

§12 

1. Spory będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

§13 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony i obowiązuje przez okres 24 

miesięcy. 

§14 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

     WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

Załącznik nr 1 – Załącznik cenowy przedmiotu umowy  

Załącznik nr 2- Umowa powierzenia danych 


