
 
 

   Załącznik nr 2   
do Specyfikacji Zamówienia  

                                     z dnia 22.02.2011 r. 

                                               
Umowa /projekt/ 

 
zawarta w dniu .................... 2011 r.  pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana 
śeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. 
Na Skarpie 66  31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035552, Regon 00063161, NIP 678-
26-80-028, zwanym dalej „Udzielaj ącym Zamówienia”, w imieniu i na rzecz którego działa: 
Dyrektor: lek. med. Andrzej Ślęzak ,   
a 
.…....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... , 
zwanym dalej „Przyjmuj ącym zamówienie”  w imieniu i na rzecz którego działa : 
….................................................. 
Na podstawie art.35-35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( 
tekst jednolity D.U. Z 2007r. Nr 14 poz.89 ze zm.) , rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne (Dz.U.nr 93 poz.592) ,na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu ofert na 
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz oferty konkursowej Zleceniobiorcy z 
dnia …............strony zawierają umowę następującej treści : 
 

§ 1 

1. Udzielający Zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania 
świadczeń zdrowotnych w dziedzinie patomorfologii na rzecz Udzielającego Zamówienia. 

2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust.1 obejmują : 
 a) wykonywanie badań histopatologicznych, 
 b) wykonywanie badań histopatologicznych ( barwienie dodatkowe), 
 c) wykonywanie badań cytologicznych, 
 d) wykonywanie badań  IHC, 
 e) wykonywanie sekcji zwłok. 
3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy odbywa się z 
 uwzględnieniem zasady priorytetowego charakteru udzielania świadczeń zdrowotnych 
 pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia. 
4. Udzielający zamówienia udziela świadczeń zdrowotnych przede wszystkim osobom z terenu 

Województwa Małopolskiego. Szacunkowa liczba ubezpieczonych i innych osób 
uprawnionych doświadczeń w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z obszaru 
 działania Zleceniodawcy wynosi 360.000 osób. 

 

§ 2 

1. Badania histopatologiczne , IHC i cytologiczne będą wykonywane w dni robocze w godz. 
 7.00-14.35. 



 
 

2. Czas wykonywania badania śródoperacyjnego nie moŜe przekracza 20 minut licząc od dnia 
 przekazania Przyjmującemu zamówienia materiału do badania. 

3. Podstaw wykonania badań, o których mowa w ust.1 będzie stanowić pisemne zlecenie 
 określające dokładny zakres badania, opatrzone pieczęcią Zleceniodawcy, podpisem lekarza 
 prowadzącego oraz potwierdzone przez Kierownika Oddziału. W przypadku badań 
 śródoperacyjnych zakres badań określa lekarz operujący. 

4. Materiały do badań histopatologicznych ,IHC, i cytologicznych pobiera lekarz 
Udzielającego  zamówienia i przekazuje osobie upowaŜnionej przez Przyjmującego 
zamówienie. Odbiór  materiałów do badań odbywać się będzie w siedzibie 
Udzielającego zamówienia. Koszty  odbioru  materiałów do badań, koszty 
transportu do pracowni Przyjmującego zamówienie  oraz koszty doręczenia wyników 
badań do siedziby Udzielającego zamówienia obciąŜają  Przyjmującego zamówienie. 

§ 3 

1. Sekcje zwłok wykonywane będą w czasie nie dłuŜszym niŜ 24 godziny licząc od chwili 
stwierdzenia zgonu pacjenta za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni świątecznych. 

2. Podstawą wykonywania sekcji zwłok stanowić będzie pisemne zlecenie opatrzone pieczęcią 
Udzielającego zamówienie i podpisem Kierownika Oddziału. 

3. Koszty odbioru zwłok z oddziału oraz ich transport do chłodni obciąŜają Przyjmującego 
zamówienie. 

§ 4 

Przyjmującego zamówienie obciąŜają wszelkie koszty świadczeń zdrowotnych stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy w szczególności koszty  niezbędnych odczynników, materiałów  
i wyrobów medycznych , za wyjątkiem kosztów związanych z pobraniem materiałów do badań 
od pacjentów. 

§ 5 

Przyjmujący zamówienie oświadcza , Ŝe spełnia standardy Narodowego Funduszu Zdrowia 
określone dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w dziedzinie patomorfologii 
oraz  oświadcza, Ŝe w związku z zawartą umową poddaje się kontroli Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

§ 6 

1. Świadczenia zdrowotne z dziedziny patomorfologii wykonywane będą przez lekarzy 
posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe. 

2. Wykaz lekarzy wraz z określeniem kwalifikacji zawodowych określa załącznik nr 1 do 
umowy. 

3. Dopuszcza się moŜliwość zmiany w wykazie lekarzy o których mowa w ust.1 w trakcie 
obowiązywania umowy , pod warunkiem zachowania wymaganych kwalifikacji 
zawodowych. Przyjmujący zamówienie na kaŜde Ŝądanie Udzielającego zamówienia ma 
obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lekarzy 
udzielających świadczeń zdrowotnych. 

 

 



 
 

§ 7 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, Ŝe dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi 
dla prowadzenia działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z dziedziny 
patomorfologii. W szczególności pozostające w  dyspozycji Przyjmującego zamówienie 
pomieszczenia spełniają określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  
10  listopada 2006r. , w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakłada opieki zdrowotnej ( Dz. U.nr 
213, poz. 1568). 
 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iŜ dysponuje aparaturą i sprzętem medycznym  oraz 
środkami transportu i łączności niezbędnymi dla prowadzenia działalności w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie patomorfologii. Wykaz wyposaŜenia 
Przyjmującego zamówienie przeznaczonego do wykonywania niniejszej umowy 
niezwłocznego ( tj. w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni  od zaistnienia zmiany) 
poinformowania Udzielającego zamówienia o kaŜdej zmianie w wykazie wyposaŜenia. 

§ 8 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia rejestru przyjmowania zleceń i 
wyników badań wykonywanych na ich podstawie oraz udostępnienia rejestru bądź teŜ 
zestawień utworzonych na jego podstawie na kaŜde Ŝądanie  Udzielającego zamówienia lub 
osoby przez niego  upowaŜnionej. 

§ 9 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz do 
sporządzania sprawozdawczości statystycznej zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz zgodnie z wymogami określonymi przez 
Udzielającego zamówienia. 

§ 10 

Przyjmujący zamówienie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących 
przedmiot umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia  2004r. 
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz.U.Nr 283 poz.2825).Zleceniobiorca 
oświadcza, Ŝe w dniu przystąpienia do realizacji umowy posiadał będzie umowę ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, której warunki odpowiadają powyŜszym przepisom. 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udokumentowania w terminie 30 dni od daty 
podpisania umowy faktu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz 
zobowiązuje się do utrzymania aktualnego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

§ 11 

W celu realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia : 

1. Zachowania tajemnicy zawodowej, tajemnicy w zakresie określonym w § 21 umowy, 
ochrony danych osobowych pacjentów oraz przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej. 

2. Przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących u Udzielającego zamówienia. 



 
 

3. Poddania się wewnętrznym i zewnętrznym procedurom kontrolnym obowiązujących u  
Udzielającego zamówienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz umów  
przez niego zawartych. 

§ 12 

1. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo kontroli świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez Przyjmującego zamówienie a w szczególności pod względem ich jakości. 

2. Uprawnienia kontrolne Udzielającego zamówienia obejmują w szczególności prawo do: 

a) Ŝądania pisemnej informacji o zakresie udzielonych świadczeń, 

b) nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości 

statystycznej, 

c) nadzoru nad przestrzeganiem wewnętrznych regulaminów i procedur. 

 

§ 13 

1. Rozliczenia stron za wykonywanie świadczeń zdrowotnych dokonywane będą miesięcznie 
na podstawie cen jednostkowych oraz ilości świadczeń ustalonej w oparciu rejestr określony 
w § 8 umowy. 

2. Strony umowy ustalają następujące ceny jednostkowe brutto świadczeń zdrowotnych : 

a) wykonywanie badań histopatologicznych …................................/ 1kostka 

b)wykonywanie badań histopatologicznych ( barwienie dodatkowe)................/1badanie 

c)wykonywanie badań cytologicznych,......................................................../1badanie 

d)wykonywanie badań  IHC ….................................................................../1 badanie 

e)wykonywanie sekcji zwłok................................................................../1sekcja. 

 

§ 14 

1. Udzielający zamówienia oświadcza, iŜ w ramach niniejszej umowy udziela zamówienia na  
 ( w ilości szacunkowej ) : 

a) wykonywanie badań histopatologicznych                                                   1200 /miesiąc 

b) wykonywanie badań histopatologicznych ( barwienie dodatkowe)                 30/miesiąc 

c) wykonywanie badań cytologicznych                                                                10/miesiąc 

d) wykonywanie badań  IHC                                                                                   5/miesiąc 

e) wykonywanie sekcji zwłok                                                                                 5/miesiąc 

2. Na zlecenie Przyjmującego zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy  
wykonania świadczeń zdrowotnych w ilości określonej w ust.1 nie stanowi podstawy do 
dochodzenia przez Przyjmującego zamówienie roszczeń o zlecenie wykonania pozostałej 
ilości świadczeń ani teŜ innych roszczeń finansowych z tego tytułu. 

 



 
 

§ 15 

1. NaleŜności za udzielone świadczenia zdrowotne wypłacane będą Przyjmującemu 
zamówienie po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawionych  przez 
Przyjmującego zamówienie faktur VAT. 

2. Fakturę VAT za miesiąc, który maja zostać wypłacone naleŜności Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest dostarczyć Udzielającemu zamówienie najpóźniej do 5-go powszedniego 
dnia następnego miesiąca. 

3. Podstawa uznania faktury VVAT będzie potwierdzenie wykonania zamówienia przez 
Kierownika Oddziału. Wypłata naleŜności nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia 
doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT na konto bankowe wskazane przez 
Przyjmującego zamówienie. 

4. Przyjmujący zamówienie bez zgody Nierudziejącego zamówienie wyraŜonej na piśmie nie 
przenosi na osoby trzecie wierzytelności przysługujących względem Udzielającego 
zamówienia z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

§ 16 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty Udzielającemu zamówienia kar 
umownych w wysokości: 

a) 500,00 ( słownie pięćset złotych ) w przypadku wykonania badania z uchybieniem 
terminu określonego w  § 2ust.2 lub  § 3 ust.1. 

b) 1.000,00 ( jeden tysiąc złotych) w kaŜdym przypadku nieuzasadnionej przerwy w 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

c) 200% dokonanej przez Udzielającego zamówienia nadpłaty powstałej w wyniku 
celowego przedłoŜenia przez Przyjmującego zamówienie danych lub informacji 
będących podstawą ustalenia naleŜności za wykonanie zamówienia przy czym zapłata 
kary umownej nie zwalnia Przyjmującego zamówienie z obowiązku zwrotu nienaleŜnie 
wypłaconej kwoty. 

2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowań przewyŜszających wysokość kar umownych. 

3. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do potrącania kar umownych z bieŜących 
naleŜności za wykonanie zamówienia. 

§ 17 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony …....................................................... 

2. Umowa moŜe zostać rozwiązana przez kaŜda ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia, którego ostatni dzień przypada na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 18 

W okresie obowiązywania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie moŜe zawrzeć odrębnej 
umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie patomorfologii z NFZ lub innymi 
podmiotami finansującymi świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, bez zgody Udzielającego zamówienie. 



 
 

§ 19 

Udzielającemu zamówienia z zastrzeŜeniem postanowień  § 20 przysługuje prawo do 
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku : 

1) utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych 
objętych niniejszą umową, 

2) nierzetelnego prowadzenia przez Przyjmującego zamówienie rejestru, o którym mowa  
 w § dokumentacji medycznej lub sprawozdawczości statystycznej, 
3) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usuniecie uchybień stwierdzonych 

podczas kontroli przez Udzielającego zamówienia, 

4) niezachowania przez Przyjmującego zamówienie obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej, obowiązku udokumentowania zawarcia 
umowy ubezpieczenia w terminie określonym w§ 10 lub obowiązku utrzymania aktualnego 
ubezpieczenia, 

5) naruszenia przez Przyjmującego zamówienie innych istotnych postanowień umowy 
określonych w  § 11 i  § 18. 

§ 20 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na stan realizacji umowy przez które 
rozumie się obniŜenie poziomu finansowania Udzielającego zamówienie przez NFZ lub 
inne instytucje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego strony dopuszczają moŜliwość 
zmiany warunków umowy. 

2. Udzielający zamówienia  niezwłocznie zawiadomi Przyjmującego zamówienie o zaistnieniu 
okoliczności, o których mowa w ust.1. 

3. W przypadku gdy w terminie 30 dni licząc od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust.2 
strony nie osiągną porozumienia w sprawie nowych warunków umowy, Udzielającemu 
zamówienie przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 21 

Strony umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy w zakresie warunków umowy i treści 
niniejszej umowy z wyjątkiem przypadku gdy obowiązek udzielania powyŜszych informacji 
wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

§ 22 

KaŜda zmiana warunków niniejszej umowy wymaga dla swej waŜności formy pisemnej w 
postaci aneksu. 

§ 23 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy oraz 
postanowienia : 

1) Kodeksu cywilnego, 

2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej(  Dz.U z 2007 r Nr 14 
poz 89 z.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 



 
 

3) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w 
sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U.nr 93 
poz.592) , 

4) Regulaminu Porządkowego SZpitala Specjalistycznego im. Stefa śeromskiego  
 w Krakowie, 
5) Umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych przysługującym ubezpieczonym  
 w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zawartych pomiędzy Udzielającym 

zamówienia a podmiotami finansującymi świadczenia zdrowotne, 

6) Kodeksu Etyki Lekarskiej. 

§ 24 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygać polubownie 
a w przypadku braku takiego porozumienia będą one rozpatrywane przez Sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

 

§ 25 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 

Załącznikami do umowy są :  

1. Wykaz lekarzy wraz z określeniem kwalifikacji zawodowych  - zał. nr 1, 

2. Wykaz wyposaŜenia Przyjmującego zamówienia - zał. nr 2, 

3. Regulamin Porządkowy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana śeromskiego w Krakowie 

 zał. nr 3. 

 

 

 

UDZIELAJACY ZAMÓWIENIA:                       PRZYJ MUJACY ZAMÓWIENIE:  


