
Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie diagnostyki laboratoryjnej/ mikrobiologii 

 

zawarta w dniu ..... 12.2021 r., po przeprowadzonym konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie diagnostyki laboratoryjnej/ mikrobiologii, pomiędzy: 

 

Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitalem Powiatowym w Węgorzewie Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej, ul. 3-go Maja 17, 11-600 Węgorzewo, NIP  845-18-10-277, Regon: 519461110, zwanym 

w dalszej części umowyZleceniodawcą, reprezentowanym przez: 

mgr Katarzynę Kopiczko –  Dyrektor, 

a 

…………………………………………………………………………….., zwanym w dalszej części umowy 

Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: 

............................................................................, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań 

analitycznych i mikrobiologicznych na rzecz pacjentów i w siedzibie Zleceniobiorcy. 

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania badań analitycznych i mikrobiologicznych ujętych 

w cenniku- załącznik nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.  

2. Zleceniobiorca zapewnia wykonywanie badań przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach 

przewidzianych w obowiązujących przepisach. 

3. Zleceniobiorca zapewnia wykonywanie badań przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 

4. Zleceniobiorca zapewnia wykonywanie badań Cito w czasie nie dłuższym niż jednej godziny od momentu 

przyjęcia materiału do badań potwierdzonego rejestracją w systemie informatycznym. Lista badań Cito 

stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wyniki badań, które sa obarczone błędem 

przedanalitycznym powstałym z winy Zleceniodawcy (zamiana próbki, zmiana nazwiska pacjenta  itp.), który 

nie mógł być wykryty przez Zleceniobiorcę przed wykonaniem badania. W przypadku stwierdzenia błędów 

związanych z dostarczoną próbką Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do niewykonywania badań. 

 

§ 3 

Świadczenia określone w § 2 ust. 1 na rzecz Udzielającego zamówienie będą udzielane w jednostkach 

organizacyjnych Zleceniobiorcy. 

 

§ 4 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

1. Zapewnienia bezpieczeństwa danych uzyskanych w trakcie świadczenia usługi medycznej- poparte 

certyfikatem z normy bezpieczeństwa ISO 27001 lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną 

jednostkę certyfikującą zapewniający realizację zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie 

informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. 

z 2020, poz. 1253 z późń. zm.). Certyfikat musi dotyczyć wszystkich jednostek które przewidziane są do 

bezpośredniej realizacji usługi. 

2. Pełną (w zakresie analityki i mikrobiologii) integrację laboratoryjnego systemu informatycznego 

z zainstalowanym w Szpitalu systemem informatycznym w zakresie dwukierunkowej wymiany danych. 

Termin pełnej integracji do 7 dni od daty podpisania umowy. 

3. Wskazania co najmniej jednego własnego pełno profilowego laboratorium 

analitycznego i mikrobiologicznego dostępnego 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, zlokalizowane 

w odległości zapewniającej możliwość sprawnego i szybkiego dojazdu ze Szpitala Zleceniobiorcy 

w sytuacjach awaryjnych, zapewniając ciągłość wykonywania usług i umożliwiając transport materiałów do 

badań pilnych, wykonanie badania wraz z podaniem uwiarygodnionego wyniku w czasie nie dłuższym niż 1,5 

godziny w sposób uzgodniony z Udzielającym zamówienie. 



4. Zapewnienia udziału specjalisty mikrobiologii medycznej w pracach komitetu i zespołu kontroli zakażeń 

szpitalnych. 

5. Wykonywania codziennej i okresowej sprawozdawczości dotyczącej sytuacji epidemiologicznej szpitala 

na potrzeby pielęgniarki epidemiologicznej i oddziałów szpitalnych. 

6. Zapewnienia całodobowego dostępu on-line do częściowych wyników badań na oddziałach szpitalnych. 

§ 5 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usług określonych w § 2 ust. 1  Zleceniodawcy po cenach 

ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 6 

Zleceniobiorca, jako wykonujący badania laboratoryjne z zakresu analiz medycznych, poddaje się i wyraża 

zgodę na kontrole przeprowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 

§ 7 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy należności w terminie 30 dni od doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy o następującym 

numerze…………………………………………. prowadzone przez bank ……………..…………………….   

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT za wykonane badania zgodnie z § 2 w ciągu 

7 dni po miesiącu rozliczeniowym, fakturą wystawioną  w ostatnim roboczym dniu miesiąca.  

3. Zleceniobiorca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy przez cały okres obowiązywania umowy 

będzie zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.).  

4. W razie braku należnych wpłat Zleceniobiorca ma prawo zawiesić wykonywanie badań do czasu 

uregulowania zaległych należności. 

5. W przypadku dokonania zmian w numerze rachunku bankowego, Zleceniobiorca jest zobowiązany 

do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcę, nie później niż w terminie dwóch dni od daty 

dokonania zmiany oraz zaktualizowania danych zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy 

o podatku od towarów i usług. 

6. Jeżeli na dzień terminu płatności należności rachunek bankowy, wykazany na fakturze nie będzie 

zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, Zleceniodawca 

ma prawo wstrzymania zapłaty do czasu ujawnienia rachunku bankowego Zleceniobiorcy w wykazie, 

o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług 

 

§ 8 

1. Zleceniobiorca przedłoży wraz z fakturą załącznik obejmujący wykaz osób, które skorzystały 

z poszczególnych rodzajów badań analitycznych. 

2. Wszelkie reklamacje związane z fakturą powinny być zgłaszane do 30 dni od daty wystawienia faktury. 

Zleceniobiorca przechowuje zlecenia wystawione przez Zleceniodawcę i udostępni je do wglądu na wniosek. 

 

§ 9 

Zleceniodawca niniejszym upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktury VAT bez swego podpisu. 

 

§ 10 

W momencie podpisania umowy strony zobowiązują się do wymiany między sobą dokumentów rejestrowych 

właściwych dla formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz do informacji w formie pisemnej 

o istotnych zmianach dotyczących wyżej wymienionych dokumentów. 

 

§ 11 

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy przenieść wierzytelności przysługujących mu 

z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią, pod sankcją odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę 

 

§ 12 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2025 r. 

 

§ 13 

1. Umowa ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia wskutek oświadczenia jednej ze stron, 



w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotnej postanowienia umowy. 

2. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia przez 

Zleceniodawcę nie wykonywania usług zawartych w umowie, jak również istotnych uchybień dotyczących 

trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń. 

3. Umowa może zostać rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia wskutek oświadczenia jednej ze 

stron. 

4. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać badania analityczne z materiału odebranego od 

Zleceniodawcy przed datą rozwiązania umowy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty faktury 

wystawionej za te czynności. 

 

§ 14 

1. Wypowiedzenia niniejszej umowy oraz wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 2 dokonuje się na 

w formie pisemnej w postaci aneksu. 

2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Zleceniodawcy, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Zleceniobiorcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

2. W trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy Zleceniobiorca obowiązany jest do 

przestrzegania przepisów wynikających z następujących aktów prawnych: 

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 

2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. Nr 101, poz. 1781 z późn. 

zm.) 

3. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 866 z późn. zm.). 

4. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U z 2020 poz, 

849 z późn. zm.). 

5. Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, obowiązujących w okresie trwania umowy. 

 

§ 16 

W sprawach spornych powstałych na tle wykonywania niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla miejsca 

wykonywania  działalności Zleceniodawcy. 

 

§ 17 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zleceniodawcę w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy 

w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować, adres: Mazurskie Centrum 

Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. 3 Maja 17, 11-600 

Węgorzewo lub pod adresem e-mail: iod@szpitalwegorzewo.pl  

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie badań analitycznych 

i mikrobiologicznych prowadzonym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności 

leczniczej; 

mailto:iod@szpitalwegorzewo.pl


▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZLECENIODAWCA                                                                                         ZLECENIOBIORCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


