
Umowa nr …./SAR/D/2015 

 

Zawarta w dniu   …………. r. w Olsztynie, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, kod 

pocztowy 10-357 Olsztyn, NIP 739-29-54-808, REGON 000295739, wpisanym do KRS pod nr 

0000000456 

zwanym dalej Udzielającym Zamówienia 

reprezentowanym przez Irenę Petrynę - Dyrektora Zespołu  

 

a 

……………………., zwanym w dalszej części umowy „ Przyjmującym Zamówienie”, 

reprezentowanym przez ………………… 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje do wykonania 

świadczenia z zakresu: badań histopatologicznych, wykonywanych przez pracowników i w 

pomieszczeniach Przyjmującego Zamówienie. 

2. Badania, o których mowa w  ust 1 będą wykonywane niezwłocznie po dostarczeniu 

materiału niezbędnego do ich wykonania. 

3. Wynik badania w formie papierowej Przyjmujący Zamówienie dostarczy Udzielającemu 

Zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od terminu dostarczenia materiału.  

 

§ 2 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia jakości świadczonych usług zgodnie z 

obowiązującymi standardami i wymaganiami dotyczącymi sprzętu i personelu.   

 

§ 3 

1.  Za wykonane usługi Udzielający Zamówienia zapłaci Przyjmującemu Zamówienie kwotę 

wynikającą z cennika załączonego do umowy, na podstawie wystawionej faktury VAT, z 

dołączoną specyfikacją zleceń. 

2. Zapłata należności dokonana będzie w terminie 30 dni od doręczenia faktury wystawionej 

przez Zleceniobiorcę, przelewem na rachunek bankowy. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie Przyjmujący Zamówienie może naliczyć odsetki ustawowe 

za nieterminowe regulowanie należności. 

4. Ceny ustalone w postępowaniu konkursowym obowiązują przez cały okres umowy. 

5. W przypadku, gdy badania wykonywane są poza terenem powiatu olsztyńskiego, 

przesyłanie materiału do badań odbywa się na koszt Przyjmującego Zamówienie.  

6. Maksymalna wartość umowy nie przekroczy ……….zł brutto 

7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo realizowania umowy do wysokości środków 

finansowych zaplanowanych na dany rok budżetowy. 

 

    

§ 4 

1. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do posiadania aktualnej polisy OC w zakresie 

wykonywania czynności objętych umową na minimalną sumę gwarancyjną nie niższą niż 

określona przepisami prawa . 

2. Kopia polisy OC stanowi załącznik do umowy. 

 

 

§ 5 

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia 

w zakresie spełnienia wymagań o których mowa w szczegółowych materiałach informacyjnych 

z zakresu dotyczącego przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2017 roku 



     z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron, z zachowaniem 1-miesięcznego  

    okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Wszelkie propozycje zmiany warunków umowy zgłaszane przez stronę, powinny być 

przedłożone na piśmie drugiej stronie, co najmniej miesiąc przed proponowanym terminem 

zmiany warunków umowy. 

3. Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy: 

a) Kodeksu Cywilnego, 

b) Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz.217 ze zm.) 

c) ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. nr 277 poz. 

1634 ze zm.), 

d) Ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027 ze zm.)  

e) Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6.11.2008r. (Dz.U. z 2012r. poz. 159 

ze zm.) 

 

§ 8 

 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie, w razie nie osiągnięcia porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty 

przez Sąd w Olsztynie. 

 

§ 9 

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

 

      

 

      PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE                                                                  UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA  


