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UMOWA NR DRMU/ P / ……../2018
O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
zawarta w dniu ………………………. 2018 roku w pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie z siedzibą w Warszawie
(02-091), ul. Żwirki i Wigury 63a, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000158332, NIP 526-025-15-98, REGON 000288969
reprezentowanym przez:
Martę Kuczabską – Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa,
zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
z siedzibą w …………………………. przy ul. ………………………………………………………………………………………...,
………………………………, wpisanym do rejestru ……………………………………………………………………,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………………………………………………………………………..…….
pod nr KRS ……………………….., posiadającym REGON: ………………………………………………………….…………,
NIP: …………………………reprezentowanym przez ………………..…………………………………………………………...
zwanym dalej „Przyjmującym Zamówienie”
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) strony
zawierają umowę o następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje zlecenie na
wykonywanie badań diagnostycznych. Zakres rzeczowy i ceny jednostkowe badań określa
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Udzielający Zamówienia oświadcza, iż wartość szacunkowa zamówienia na badania
diagnostyczne określone w ust. 1 wynosi ………………..zł. (słownie:………………………………………….).
3. Udzielający Zamówienie zastrzega sobie zlecanie badań objętych niniejszą umową
w zależności od konieczności ich wykonania na potrzeby leczonych pacjentów i zawarta
umowa nie określa ich liczby, lecz jedynie wielkość szacunkową. Wykonanie badań
w mniejszej niż szacunkowa ilości nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Przyjmującego
Zamówienie. Udzielający Zamówienia zapłaci Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie za
faktycznie zlecone i wykonane badania.
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Miejsce i czas wykonywania przedmiotu umowy
§2
1. Miejscem wykonywania badań będzie miejsce wskazane przez Przyjmującego Zamówienie
zlokalizowane w obrębie dzielnic m.st. Warszawy
2. Badania zostaną wykonane w najkrótszym czasie potrzebnym do wykonania badania.
Organizacja sposobu wykonania badań
§3
1.

Udzielający Zamówienia kierując pacjentów do Przyjmującego Zamówienie stosuje ogólne
zasady wystawiania skierowań (Imię, Nazwisko, Pesel, rozpoznanie wg ICD 10, data
wystawienia skierowania, pieczęć Udzielającego Zamówienie z identyfikatorem nadanym
przez NFZ oraz podpis i pieczęć lekarza).

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wykonywania badań z zachowaniem
najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami
etyki zawodowej, uwzględniając najnowsze standardy, stosowane przy realizowaniu
świadczeń z zakresu objętego przedmiotem umowy.
3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania badań
i dysponuje sprzętem umożliwiającym ich wykonanie oraz spełnia wymogi dotyczące
ich wykonywania określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
4. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonanych
badań przez osoby zatrudnione w swojej placówce i odpowiada w pełni za ewentualne
szkody powstałe w związku z udzielaniem świadczeń objętych niniejszą umową.
5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej
na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017 r poz. 1318 ze zm.) i przepisach wykonawczych
do niej.
6. Udzielający Zamówienia zapewni własny transport materiału do badania do Przyjmującego
Zamówienie. Materiał będzie dostarczany w probówkach Udzielającego Zamówienia.
Dopuszcza się możliwość odbioru materiału biologicznego przez Przyjmującego Zamówienie
na koszt Przyjmującego Zamówienie.
7. Wyniki badań przekazywane będą z zachowaniem praw pacjenta, przy uwzględnieniu
ochrony danych osobowych w następujących formach: oryginał wyników badań w dwóch
egzemplarzach należy dostarczyć do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii
Klinicznej Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie pocztą w formie przesyłki poleconej,
kurierem Przyjmującego Zamówienia (jeśli dotyczy) lub będą odbierane przez osobę
upoważnioną przez Udzielającego Zamówienie, w formie uniemożliwiającej odczytanie tych
wyników przez osoby trzecie np. w trwale zamkniętej kopercie.
8.

Dopuszcza się przekazanie wyniku badań zleconych w trybie pilnym drogą telefoniczną
lub elektroniczną (faxem), z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, z koniecznością
dostarczenia oryginału wyników badań w formie papierowej. W przypadku uzyskania
wyników krytycznych zagrażających życiu pacjenta, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje
się niezwłocznie zawiadomić Udzielającego Zamówienie o wyżej wymienionym fakcie
i przesłać wyniki faksem bezpośrednio na numer faksu oddziału klinicznego zlecającego
badanie, umieszczony na skierowaniu. Oryginały wyników badań należy dostarczyć
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w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie.
9.

Przyjmujący Zamówienie dostarczy w dniu podpisania umowy dokument, określający sposób
pobierania materiału, jego przechowywania i transportu wraz z przedziałami wartości
prawidłowych, w zależności od wieku dla badań objętych umową, zgodnie z załącznikiem
nr 4.

10. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia systematycznej ewidencji
i dokumentacji wykonywanych badań oraz odpowiada za terminowość i merytoryczną jakość
badań.
11. W przypadku braku możliwości wykonania badania będącego przedmiotem niniejszej
umowy, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia
Udzielającego Zamówienia o tym fakcie telefonicznie (dane na skierowaniu), faxem bądź
pocztą elektroniczną (e-mail), a następnie w formie pisemnego potwierdzenia.
Dokumentacja
§4
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej
na zasadach
wynikających
z obowiązujących
przepisów
prawa
powszechnego
oraz wewnętrznych standardów i procedur stosowanych przez Udzielającego Zamówienie.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji rodzajowoilościowej faktycznie wykonanych badań stanowiącej podstawę do wystawienia faktury.
Ochrona danych osobowych
§5
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania:
1) Przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w:
a) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tj. 2016r., poz. 922)
b) Ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.)
c) Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
6138 ze zm.),
d) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2069).
2) Tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
2. Udzielający Zamówienia powierza a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przetwarzać
powierzone mu dane osobowe w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922), zwanej dalej „Ustawa UODO”.
3. Na podstawie każdorazowego skierowania Udzielający Zamówienia, jako administrator
danych osobowych, działając w trybie art. 31 powołanej wyżej Ustawy UODO, powierza
Przyjmującemu Zamówienie przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w danym
skierowaniu. Strony ustalają, że Przyjmujący Zamówienie może przetwarzać powierzone mu
przez Udzielającego Zamówienia dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu potrzebnym
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do wykonania zobowiązań Przyjmującego Zamówienie wynikających z przekazanego
skierowania. Oznacza to również, iż Przyjmujący Zamówienie nie jest uprawniony
do samodzielnego (to jest bez zgody Udzielającego Zamówienia jako administratora danych)
dysponowania danymi osobowymi udostępnionymi mu przez Udzielającego Zamówienia,
a w szczególności nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim zbiorów danych
osobowych.
4. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że spełnia wymogi prawa w zakresie ochrony danych,
w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024, zwanego dalej „Rozporządzeniem”).
5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zabezpieczenia danych przed
ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, w tym przetwarzaniem niezgodnym
z celem i zakresem oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do stosowania środków zabezpieczających
powierzone dane osobowe zgodnie z art. 36-39 Ustawy UODO oraz oprogramowania
służącego do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych zgodnego
z wymogami Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4.
7. Udzielający Zamówienia upoważnia Przyjmującego Zamówienie do wskazania osób
uprawnionych do przetwarzania danych osobowych powierzonych na mocy niniejszej
Umowy i nadania im pisemnych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z art. 37 Ustawy oraz do prowadzenia ewidencji upoważnień, o której mowa w art. 39 ust. 1
Ustawy. Osoby upoważnione, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną przeszkolone
przez Przyjmującego Zamówienie w zakresie zagadnień dotyczących ochrony danych
osobowych oraz zobowiązane do zachowania w poufności tych danych oraz informacji
o sposobach ich zabezpieczenia, zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy UODO. Udzielający
Zamówienia zastrzega sobie prawo żądania wglądu do ewidencji osób upoważnionych
i wydanych upoważnień, o których mowa w niniejszym ustępie, a także prawo żądania kopii
dokumentów, o których mowa w tym ustępie.
8. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania w zakresie,
o którym mowa w ust. 7 osób przez siebie upoważnionych jak za własne.
9. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia czynności audytorskich lub
kontroli w siedzibie Przyjmującego Zamówienie w celu dokonania oceny spełnienia przez
Przyjmującego Zamówienie opisanych w niniejszym paragrafie obowiązków w zakresie
przetwarzania i ochrony powierzonych danych osobowych. O terminie kontroli Udzielający
Zamówienia powiadomi Przyjmującego Zamówienie w terminie nie krótszym niż 3 dni
robocze przed planowaną datą kontroli.
10. Przyjmującemu Zamówienie przysługuje prawo do przechowania kopii wystawionych opisów
badań wraz z niezbędną dokumentacją, adekwatną do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. roku w sprawie rodzajów zakresu i wzorów dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.2069).
11. W przypadku kontroli wykonywania ustawy o ochronie danych osobowych przez
upoważnione instytucje, Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania, w tym
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do udzielania wszelkich wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia takiej kontroli lub
wykazania, iż dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
Kontrola
§6
1. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonania zamówienia.
2. W celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje
się do przedstawienia na życzenie Udzielającego Zamówienia odpowiednich dokumentów
oraz udzielenia wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją niniejszej umowy.
3. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli Udzielającego
Zamówienia oraz innych uprawnionych organów i osób w zakresie wynikającym z niniejszej
umowy, oraz udostępnienia wszelkich danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia
kontroli.
4. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli, Narodowego
Funduszu Zdrowia, w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1938 ze zm.), oraz udostępnienia wszelkich
danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do umieszczania informacji o niniejszej umowie
oraz wszelkich zmian jej dotyczących, w tym także dat jej obowiązywania, w Systemie
Zarządzania Obiegiem Informacji (tzw. SZOI) na portalu NFZ w zakładce umowy /promesy
o podwykonawstwo niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Należność za realizację zamówienia
§7
1.

Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy Przyjmujący
Zamówienie będzie wystawiał fakturę miesięczną, za którą Udzielający Zamówienia
zobowiązuje się zapłacić w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury. Faktura winna być dostarczona w ciągu 7 dni po zakończonym miesiącu. Do faktury
dołączony będzie wykaz wykonywanych badań zawierający dane określone w załączniku nr 2
lub niniejszej umowy. Na prośbę Udzielającego Zamówienie wykaz wykonanych badań może
być udostępniony w wersji elektronicznej.

2. Za realizację przedmiotu umowy Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie liczone
jako iloczyn zrealizowanych badań w oparciu o ceny jednostkowe ujęte w załączniku nr 1.
Cena te są niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Łączna wartości umowy wynosi ……………….zł (słownie……………………………………….…….. złotych).
4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Udzielającego
Zamówienia.
5. Udzielający Zamówienia nie jest zobowiązany do zapłaty maksymalnej kwoty wynagrodzenia,
określonej w § 7 ust. 3 niniejszej umowy, a Przyjmującemu Zamówienie nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu.
Zmiana umowy
§8
1.

Strony mogą dokonać zmiany niniejszej umowy w drodze aneksu, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
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2.

Udzielający Zamówienia przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy
w przypadku:
1) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) w przypadku niewykorzystania wartości umowy, o której mowa jest w § 7 ust 3,
w terminie o którym mowa w § 9 ust. 1 strony przewidują możliwość przedłużenia okresu
obowiązywania umowy, jednak nie dłużej niż do wyczerpania wartości umowy.
Czas trwania i rozwiązanie umowy
§9

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia podpisania umowy do 31 marca 2020 roku.
lub do wyczerpania maksymalnej łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 7 ust. 3
w zależności, które pierwsze powstanie, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 2 pkt 2.
2. Umowa ulega rozwiązaniu:
1) z upływem okresu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1
2) na mocy porozumienia stron,
3) w wyniku oświadczenia złożonego przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
jeżeli umowa pomiędzy Udzielającym Zamówienia a NFZ, obejmująca swoim zakresem
świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy uległa zmianie lub została
rozwiązana,
4) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy,
5) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia,
6) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.
3. Udzielającemu Zamówienie przysługuje prawo rozwiązania umowy za 7–dniowym okresem
wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie,
a w szczególności:
1) nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z opisem przedmiotu umowy,
2) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody
Udzielającego Zamówienia,
3) nie przekazuje, w ustalonym terminie przez Udzielającego Zamówienia, wymaganych
sprawozdań i informacji, koniecznych do rozliczeń w zakresie realizacji umowy,
4) nie wypełnia warunków wynikających z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie
§ 10
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy
opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Przyjmujący Zamówienie jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, oraz nie
zmniejszania kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia i jego zakresu. Przyjmujący Zamówienie
zobowiązany jest do utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej
sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia oraz dokumentowania tego na każde
żądanie Udzielającego Zamówienia.
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2. W razie nieudokumentowania przez Przyjmującego Zamówienie, na żądanie Udzielającego
Zamówienia, faktu posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Udzielający
Zamówienia może odstąpić od umowy, zachowując wszelkie roszczenia związane z faktem
nienależytego wykonania umowy w terminie 1 miesiąca od daty ustalenia powyższego faktu.
3. Kopia umowy ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy i stanowi
jej integralną część.
4. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulegnie rozwiązaniu
w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest dostarczyć
Udzielającemu Zamówienia kopię nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres,
najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy.
Kary umowne
§ 11
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego
zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienia i Przyjmujący Zamówienie.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pokrycia szkody poniesionej przez
Udzielającego Zamówienia spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia
kary pieniężnej, o której mowa w kontraktach zawartych między NFZ a Udzielającym
Zamówienia, jeżeli nałożenie tych kar było wynikiem niewłaściwego wykonania przez
Przyjmującego Zamówienie zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Każda ze stron może naliczyć karę umowną w wysokości 5 000,00 pln (słownie: pięć tysięcy
złotych) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z winy drugiej strony.
4. W Przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu obowiązku określonego w §6 ust. 5
Udzielający Zamówienia naliczy karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: stu złotych)
za każdy dzień niewykazania umowy w systemie obiegu informacji SZOI.
5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej każdej ze stron
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
Powierzenie wykonywania świadczeń osobom trzecim
§ 12
1. Przyjmujący Zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego Zamówienia powierzyć
wykonania świadczeń wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.
2. Powierzenie przez Przyjmującego Zamówienie wykonania świadczeń podmiotom trzecim,
może nastąpić w uzasadnionych przypadkach wynikających z okoliczności siły wyższej lub
innych przyczyn związanych w szczególności z awarią aparatury lub sprzętu i koniecznością
dokonania naprawy, wskazanych przez Przyjmującego Zamówienie we wniosku o wyrażenie
zgody na powierzenie wykonywania zamówienia przez osobę trzecią.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje
się do zapewnienia wykonania świadczeń objętych niniejszą umową przez osobę trzecią
zgodnie z wymaganiami i standardami wykonywania świadczeń określonych w niniejszej
umowie. Z tego tytułu cena usługi nie może być wyższa od ceny określonej w załączniku nr 1
do umowy.
4. Dopuszczalne jest powierzenie danych przez przyjmującego Zamówienie podmiotowi
trzeciemu w przypadku obsługi serwisowej oprogramowania diagnostycznego Przyjmującego

WZÓR UMOWY

zamówienie, w zakresie usług pogwarancyjnych, bieżącego nadzoru, aktualizacji,
przystosowania systemu do obowiązujących przepisów prawa, modyfikacji systemu
lub wykonywania dodatkowych funkcjonalności.
Postanowienia końcowe
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), Kodeksu
Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
§ 14
Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Udzielającego Zamówienia.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Udzielający Zamówienia

Przyjmujący Zamówienie
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Załącznik Nr 2
Wykaz wykonanych badań
laboratoryjnych/diagnostycznych
za miesiąc ………../…………..r.

Lp.

PESEL

Nazwa komórki
kierującej

Lekarz
Kierujący

Nazwa
badania

Cena
jednostkowa
badania
brutto

Data
wykonania
badania

Wartość
ogółem

*Na wniosek Udzielającego Zamówienia Przyjmujący Zamówienie udostępni zestawienia na
nośniku elektronicznych w formacie EXCEL (np. płyta CD)

WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 3
Wykaz wykonanych badań genetycznych
za miesiąc ………../…………..r.

Lp.

Nr księgi
głównej
(NKG)

Nazwa komórki
kierującej

Lekarz
Kierujący

Nazwa
badania

Cena
jednostkowa
badania
brutto

Data
wykonania
badania

Wartość
ogółem

*Na wniosek Udzielającego Zamówienia Przyjmujący Zamówienie udostępni zestawienia na
nośniku elektronicznych w formacie EXCEL (np. płyta CD)

