U M O W A (projekt)
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

zawarta dnia …………………. 2016 roku w Kraśniku
pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kraśniku,
ul. Chopina 13, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000026278, posiadającym numer REGON: 431181344, NIP: 715-15-90-090, reprezentowanym
przez:
Dyrektora – dr n.med. Marka Kosa,
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………………….,
zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie.

Na podstawie art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2015 r., poz. 618) oraz Rozporządzenia MZ z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielani świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015.1400) w oparciu
o protokół Komisji Przetargowej z dnia …………………………… 2016 roku, została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązki udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz z transportem.
2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest .………………………………………. oraz
w razie potrzeby u Zamawiającego.
3. Rodzaj oraz ceny jednostkowe za badania będące przedmiotem niniejszej umowy określa
załącznik Nr 1.
§2
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań będących przedmiotem umowy
wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez Zamawiającego zawierającego pieczęć
identyfikacyjną Zamawiającego oraz pieczęć i podpis lekarza zlecającego.
§3
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:
a) odbioru od Zamawiającego materiału do badań oraz dostarczeniem ich wyników,
własnym środkiem transportu,
b) odbioru od Zamawiającego materiału do badań nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
c) dostarczenia wyników badań w czasie: BAC – do 48 godz. od dnia odbioru materiału,
pozostałe do 96 godz. od dnia odbioru materiału.
2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń
publicznych zakładów opieki zdrowotnej z danego terenu wynosi 100 tyś.
3. Minimalna liczba osób, jaka będzie udzielać przedmiotowi świadczeń …………
§4
Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że legitymuje się fachowymi umiejętnościami do udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakresie, o którym mowa w §1 umowy.
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§5
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania umowy z należytą starannością przy
wykorzystaniu najlepszej wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem
postępu technicznego.
§6
Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał umowę w lokalu własnym przy wykorzystaniu
własnego sprzętu, aparatury oraz materiałów niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie objętym niniejszą umową.
§7
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się udostępnić uprawnionym organom i osobom,
w szczególności Zamawiającemu, kontrolę trybu, zakresu i jakości wykonywanych świadczeń,
o których mowa w § 1 umowy.
§8
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej oraz
dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej.
§9
Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – zgodnej
z prawem obowiązującym - i dostarczenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej w dniu zawarcia umowy a najpóźniej w ciągu 30 dni
od zawarcia umowy.
§ 10
1. Rozliczanie wykonanych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 umowy
następować będzie za okresy miesięczne.
2. Podstawę rozliczeń i płatności za wykonane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne
stanowić będzie przedłożony przez Przyjmującego Zamówienie w terminie do 7 – go
dnia następnego miesiąca rachunek/faktura wraz z zestawieniem wykonanych badań
z podziałem na poszczególne rodzaje oraz z zaznaczeniem jednostki kierującej.
3. Należność za świadczenia Zamawiający będzie przekazywał Przyjmującemu Zamówienie
w formie polecenia przelewu na jego konto podane na rachunku/fakturze, w terminie
60 dni od daty otrzymania rachunku/faktury wystawionego zgodnie z obowiązującymi
przepisami wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych badań.
§ 11
Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………….. r. do ……………… r.
§ 12
1. Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich.
2. W czasie trwania niniejszej umowy, a także w okresie 3 lat od jej rozwiązania lub ustania,
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich
informacji handlowych, technicznych, organizacyjnych, co do których Zamawiający
podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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§ 13
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
3. Zamawiający rozwiąże umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
1) nie udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy przez
Przyjmującego Zamówienie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
o której mowa w § 9,
2) gdy w wyniku kontroli wykonywania umowy i innych działań kontrolnych, uregulowanych w
odrębnych przepisach, stwierdzono u Przyjmującego Zamówienie rażące niewypełnienie
warunków umowy lub wadliwe jej wykonanie, a w szczególności ograniczenie dostępności
świadczeń, zawężenie ich zakresu bądź złą jakość świadczeń.

§ 14
Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że wykonywane na podstawie niniejszej umowy
świadczenia zdrowotne wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, w związku
z czym rozlicza się we własnym zakresie z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych.

§ 15
Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych.
§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie należy stosować przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618) oraz przepisów
wykonawczych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17
Nadzór i kontrolę w zakresie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego sprawuje Kierownik
ds. Medycznych SPZOZ w Kraśniku.
§ 18
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Przyjmujący Zamówienie
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Załącznik nr 1
do umowy z dnia ……………..

dotyczy rodzaju wykonywanych badań oraz ceny jednostkowe brutto:

Lp. Rodzaj badania

Cena badania brutto

1.

Wykonanie i ocena preparatu histopatologicznego

2.

Wykonanie i ocena badania immunohistochemicznego

3.

Wykonanie i ocena preparatu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej

4.

Wykonanie i ocena preparatu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
u Zamawiającego

5.

Wykonanie i ocena preparatu cytologii ginekologicznej

6.

Wykonanie i ocena preparatu cytologii złuszczeniowej (płyny,
plwocina, wymazy szczotkowe, mocz)

7.

Wykonanie i ocena preparatu biopsji gruboigłowej nerki,
wątroby trepanobiopsja szpiku i rozrostów nowotworowych
węzłów chłonnych

8.

Wykonanie i ocena preparatu HER2

9.

Barwienie Warrthin Starry na obecność Helicobakter pylori

10. Badanie autopsyjne (bez badań histopatologicznych)

Zamawiający

Przyjmujący Zamówienie
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