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Załącznik nr 10 

 

Projekt Umowy 

 

Umowa nr……….../SK/2022 

o świadczenie odpłatnych świadczeń zdrowotnych 

 

 

zawarta w dniu ……………………….…w Warszawie, pomiędzy: 

………………………………., z siedzibą………………………………..wpisanym  

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  

w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ……………… (NIP: 

…………….; REGON:………………) reprezentowanym przez: 

……………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”  

a 

Szpitalem Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej z siedzibą: 00-315 Warszawa,  

ul. Karowa 2, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych  

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000045436  

(NIP:525-20-94-598; REGON: 001372229), zwanym dalej 

„Zamawiającym”, w imieniu którego działa:  

- Ewa Piotrowska - Dyrektor Szpitala 

o następującej treści: 

 

umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert  

zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633). 

 

Wykonawca został wybrany w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych przez podmioty lecznicze określone w art. 26 ust.1 ustawy o działalności 

leczniczej do świadczenia usług zdrowotnych obejmujących specjalistyczne badania 

laboratoryjne, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą stanowiącą integralną część 

umowy. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych  

przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej 

umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania specjalistycznych badań 

laboratoryjnych ujętych w Załączniku nr 1 do umowy, na podstawie jednostkowych 

zleceń wystawianych przez przedstawiciela Zamawiającego na badania.  

3. Realizacja każdego zlecenia na badanie ma charakter odrębnego zobowiązania. 

Dotyczy to w szczególności postanowień o odstąpieniu od umowy oraz postanowień 

dotyczących naliczania kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania badań w ilościach uzależnionych  

od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, co nie wymaga podania przyczyn  

w przypadku zlecenia mniejszej ilości badań niż określona w Załączniku nr 1  

do Umowy. Zamówienie badań w mniejszej ilości niż to wynika z górnego limitu 

określonego w Załączniku nr 1 do umowy nie powoduje po stronie Zamawiającego 

powstania obowiązku zapłaty kar umownych i innych odszkodowań określonych 

przepisami powszechnie obowiązującymi.  
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami Załącznika nr 1 do umowy, aż do momentu wykorzystania 

maksymalnego zobowiązania Zamawiającego określonego w niniejszej umowie  

lub zakończenia czasu jej obowiązywania. 

6. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931) Zamawiający oświadcza, że badania stanowiące 

przedmiot niniejszej umowy są zwolnione od podatku jako usługi w zakresie opieki 

medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracania i poprawie 

zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, 

wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. 

7. Zamawiający wymaga, aby miejsce wykonywania świadczeń – laboratorium  

w którym będą wykonywane badania znajdowało się w obrębie granic 

administracyjnych m. st. Warszawy. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewnia wykonywanie badań laboratoryjnych w laboratorium przez 

osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach przewidzianych 

w obowiązujących przepisach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia określonej sprawozdawczości 

statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zapewnia wykonywanie badań zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności zgodnie z zasadami GLP i standardami opisanymi 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006 r. w sprawie standardów, 

jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1923).  

4. Wykonawca gwarantuje jakość i terminowość wykonywania badań będących 

przedmiotem niniejszej umowy.  

5. Przedmiot umowy będzie realizowany przez co najmniej jedną osobę, a w przypadku 

konieczności także większą liczbę osób, tak by gwarantować terminowość wykonania 

przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca udziela świadczeń samodzielnie, bez zlecania ich w części lub całości 

podwykonawcom. W przypadku konieczności zlecenia wykonania badań 

podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego. 

7. Wykonawca zapewnia ciągłość świadczeń, niezależnie od urlopów, absencji 

chorobowej i nieobecności z innych powodów, bez naruszania warunków zawartej 

umowy. 

8. Wykonawca zapewnia niezmienność cen jednostkowych przez cały okres trwania 

umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen umownych wyłącznie  

w przypadkach wynikających ze zmiany przepisów dotyczących podatku VAT. 

Zmiana cen nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę 

podatku VAT. 

9. Wykonawca oświadcza, że uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdroży odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). 

10. W związku z stosowaniem RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób 

fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez 

Wykonawcę jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie 

Umowy, wymagana przepisami klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do 
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Umowy. Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązuje się poinformować 

wskazane przez siebie osoby fizyczne, o treści klauzuli informacyjnej. 

11. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) Prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi 

świadczeniami; 

2) Przechowywania dokumentacji przez czas określony w przepisach 

powszechnie obowiązujących;  

3) Poddania się kontroli Zamawiającego w zakresie wykonywania 

postanowień niniejszej umowy; 

4) Poddania się kontroli NFZ w zakresie spełnienia wymagań dotyczących 

świadczeń zdrowotnych; 

5) Zarejestrowania się w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), 

prowadzonym na stronie internetowej NFZ jako podwykonawca 

Zamawiającego; 

6) Posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, która 

obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych 

albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń 

zdrowotnych, obejmującą cały okres realizacji umowy, zgodnie  

z wymogami określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach prawa  

i w przypadku upływu ważności polisy przedstawiania na żądanie 

Zamawiającego aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza posianie przez Wykonawcę 

kilku umów, pod warunkiem iż musi być zachowany wymóg ciągłości 

okresu ubezpieczenia. 

 

§ 3 

Sposób i termin realizacji 

1. Zamawiający przekazywać będzie Wykonawcy zlecenie na realizację badań drogą 

elektroniczną, zgodnie z protokołem HL7. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać 

Zamawiającemu wyniki badań drogą elektroniczną, zgodnie z protokołem HL7 (integracja  

z systemem laboratoryjnym posiadanym przez Zamawiającego) na podstawie przepisów 

określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia  

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 666). Wykonawca obowiązany jest dostarczać wynik niezwłocznie  

po jego wykonaniu. Czas wykonania badań został określony w Załączniku nr 1 do umowy, 

który liczony jest od chwili przekazania próbki przez Zamawiającego. W przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowego wyniku badania, Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo  

do niezwłocznego, telefonicznego poinformowania Zamawiającego. Zamawiający wymaga, 

aby rozwiązanie o którym mowa w ust. 1 spełniało niżej wyszczególnione warunki: 

1) wyposażone było w moduł komunikacji HL7 

2) zgodne z wersją minimum 2.3 standardu HL7 

3) obsługiwało min następujące komunikaty: 

a) Nowe zlecenie – ORM^O01 

b) Anulowanie zlecenia – ORM^O01 

c) Zmiana danych zlecenia – ORM^O01 

d) Zmiana statusu zlecenia – ORM^O01 

e) Transakcja z wynikami – ORU^R01 

f) Aktualizacja danych pacjenta ADT^A31 

g) Łączenie danych pacjentów ADT^A40 

h) Zmiana identyfikatora pacjenta ADT^47. 

Zamawiający posiada system informatyczny dostarczony przez CGM Polska, który zapewnia 

możliwość importu i synchronizacji danych z laboratoriami zewnętrznymi zgodnie  

ze standardem HL7. 

1a. Prace i koszty związane z integracją (oferowanego rozwiązania) leżą po stronie Oferenta.  

1b. Integrację zgodną z protokołem HL 7 należy dokonać w czasie nie krótszym niż 30 dni 

roboczych od daty rozpoczęcia realizacji umowy w danym pakiecie. W przypadku,  
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gdy Wykonawca po tym terminie w dalszym ciągu nie będzie posiadać systemu 

elektronicznego zgodnego z protokołem HL7 Zamawiającemu służyć będzie prawo  

do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

1c. Wykonawca zapewnia kody kreskowe, które mają być stosowane przez Zamawiającego  

do oznakowania probówek oraz w przypadku znacznych rozbieżności stosowanych akcesoriów 

do pobrania próbek przez obie strony umowy Wykonawca zapewnia wybrane akcesoria  

(np. wymazówki, probówki i inne akcesoria na materiał biologiczny). Zamawianie wybranych 

akcesoriów od Wykonawcy będzie realizowane w ciągu 4 dni roboczych zgodnie 

z zapotrzebowaniem Zamawiającego, a przy okazji odbioru próbek od Zamawiającego. 

2. Wykonawca deklaruje następującą dostępność świadczenia zdrowotnego……………. dni 

w tygodniu*.  
* w/w zapis zostanie uzupełniony z danych przedstawionych przez Wykonawcę  

w ofercie. 

3. Wykonawca, który zadeklarował odbiór próbek od Zamawiającego będzie je odbierał   

w godzinach między 08:00, a 15:00 w zadeklarowanych dniach.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać badania niezwłocznie, przez co strony rozumieją 

wykonywanie badań bez nieuzasadnionej zwłoki, w normalnym toku czynności.  Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wskazania badania, którego wykonania oczekuje natychmiast (badania 

„na cito”). 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do zawartej w wyniku 

postępowania umowy w zakresie koniecznym do dostosowania treści umowy  

do szczegółowych wymagań nałożonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia  

na świadczeniodawców w zakresie udzielania świadczeń objętych niniejszą umową  

w przypadku zmodyfikowania takich wymagań przez Narodowy Fundusz Zdrowia w czasie 

trwania niniejszej umowy. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w razie 

zmiany właściwych przepisów prawa powszechnego. 

6. Wykonawca w ciągu tygodnia od podpisania umowy dostarczy do Zamawiającego 

procedury pobierania, przechowywania, przyjmowania i transportu materiału do badań zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości 

dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 1923). 

7. Zamawiający wymaga, aby kompletny wynik badania laboratoryjnego spełniał wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie  

standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1923), co oznacza, że musi zawierać przede wszystkim: zakresy 

biologicznych wartości referencyjnych,  laboratoryjną interpretację wyników, informacje 

dotyczące widocznych zmian właściwości próbki, które mogą mieć wpływ na wynik badania, 

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do jego autoryzacji. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi brutto: 

………………….. PLN (słownie: …………………), usługa zwolniona z podatku Vat*.  
* w/w zapis zostanie uzupełniony z danych przedstawionych przez Wykonawcę  

w ofercie (całkowita wartość przedmiotu umowy stanowić będzie sumę całkowitą wartości 

przedmiotu umowy poszczególnych pakietów, na które Wykonawca złożył swoją ofertę)  

2. Rozliczenie za wykonanie zlecenia dokonywane będzie na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury w cyklu miesięcznym. Integralną częścią każdej wystawionej przez 

Wykonawcę faktury jest specyfikacja/wykaz wykonanych zleceń w danym miesiącu  

lub/i kopię zlecenia na wykonanie badania. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy należności w terminie do 30 dni  

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

 

§ 5 
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Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku niewykonania  

lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy (przez co strony w szczególności 

rozumieć będą niewykonanie lub nieterminowe wykonanie badań). Kara umowna  

za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy naliczana jest w wysokości 0,1% całkowitej 

wartości umowy brutto za każdą godzinę lub dzień opóźnienia, zależnie od przyjętego 

czasu realizacji danego zlecenia, lecz nie więcej niż 200% wartości zlecenia, którego 

dotyczy opóźnienie w realizacji. 

2. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% całkowitej wartości 

przedmiotu umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 3, pkt 2,  

a w szczególności w przypadku zmian ilości dni dostępności na mniejsze. 

3. Potrącenie kary umownej nastąpi z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy  

w pierwszym terminie płatności, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych  

w przepisach KC. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej 

w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto. W razie nienależytego wykonania 

badania. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty powtórnego wykonania badania. 

6. W przypadku zawinionego niewykonania badania w terminie wskazanym  

w Załączniku nr 1 do Umowy, Zamawiający ma prawo do wybrania innego miejsca 

realizacji badania i obciążenia kosztami tego badania Wykonawcy, niezależnie  

od naliczonych z tego tytułu kar umownych. 

 

§ 6 

Obowiązywanie umowy 

1. Przedmiotowa umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do dnia 

31.08.2023r., z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem  

3-miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Oświadczenie złożone drugiej stronie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem czasu na który została zawarta; 

2) z chwilą, gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę określoną w § 4 ust.1. 

2. W przypadku niewykorzystania w całości wartości przedmiotu umowy, o której mowa  

w § 4 ust. 1 strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy na kolejny okres 

uzgodniony przez strony, lecz nie dłuższy niż pierwotny termin obowiązywania umowy, 

po zawarciu przez strony aneksu z zastrzeżeniem, iż zmianie podlega jedynie termin,  

a wartość umowy pozostaje bez zmian. 

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego  

w przypadku: 

1) stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania badań zawartych  

w niniejszej umowie, 

2) utraty przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji badań, 

3) nieprzedłużenia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  

o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, 

4) naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień umowy, w szczególności dotyczących 

terminów i miejsca wykonywania badań 

2. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy  

ze skutkiem natychmiastowym Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania  

z materiału przekazanego przez Zamawiającego przed datą rozwiązania umowy,  

a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej za te czynności. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana warunków umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Spory, które wynikają z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu 

właściwemu miejscowo sądowi dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: Załącznik nr 1, oferta Wykonawcy, 

Szczegółowe warunki konkursu ofert. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono pod względem finansowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy nr……/SK/2020 z dnia ……………,  

stanowiący jej integralną część 
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RODZAJ BADANIA PRZEWIDYWANA LICZBA 
BADAŃ W OKRESIE  
OBOWIĄZYWANIA 

UMOWY 

GWARANTOWANY 
CZAS WYKONANIA 

BADANIA 
 

CENA 
JEDNOSTKOWA 

Osmolarność w surowicy 
 

60 do 2 dni   

NT-pro BNP 5 do 2 dni  

Kalcytonina 5 do 2 dni  

Kalprotektyna w kale 5 do 2 dni  

Tyreoglobulina 5 do 2 dni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do umowy nr……/SK/2020 z dnia ……………,  

stanowiący jej integralną część 
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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Kliniczny im. ks. Anny 

Mazowieckiej, adres: Karowa 2, 00-315 Warszawa. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w 

sprawach przetwarzania Państwa/ Państwa dziecka danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: iod@szpitalkarowa.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją 

usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym 

audytorem). 

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w 

którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z 

uwagi na dochodzenie roszczeń. 

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia 

danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy. 

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane 

osobowe. 

 

 


