
Załącznik nr 3  
do Warunków Szczegółowych  

Konkursu Ofert Nr 10/2020 

 
ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

 
zawarta w dniu …………………… r. w Krapkowicach, na podstawie art. 26. Ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.), pomiędzy: 
Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, os. XXX-lecia 21, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
przy Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000312406, NIP 1990080635, RERON 160213499, 
reprezentowaną przez: 
Marcin Misiewicz - Prezes Zarządu 
zwaną dalej „Zleceniodawcą” 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………….., 
reprezentowanym przez: 
………………………………………….. 
zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług  
w zakresie badań laboratoryjnych zleconych przez Zleceniodawcę w ilości zgodnej ze złożoną ofertą 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2 
1. Odbiór przez Zleceniobiorcę pobranego materiału do badań odbywać się będzie we wszystkie dni 

tygodnia oraz dni świąteczne, z „NASZEGO SZPITALA”, mieszczącego się w Krapkowicach, na os. 
XXX Lecia-21, z jednoczesnym przekazaniem wyników. 

2. Czas oczekiwania na wykonanie badania zgodnie z załącznikiem nr 2, który stanowi integralną część 
niniejszej umowy. 

3. Wyniki badań pilnych zostaną bezzwłocznie przekazane telefonicznie lub faksem lekarzowi 
podpisanemu na skierowaniu lub personelowi laboratorium Zleceniodawcy. Oryginał wyniku 
zostanie dostarczony wraz z pozostałymi wynikami. 

4. Transport materiału do badań wykonywany jest transportem Zleceniobiorcy i na jego koszt. 
5. W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca dostarczy Zleceniodawcy: 

a) druki zlecenia oraz kody identyfikujące próbki, 
b) pojemniki z podłożami do posiewu materiału oraz pojemniki jałowe do posiewu moczu, 
c) procedury poboru i wykonania oznaczeń obowiązujące w danej placówce, 

6. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 
a) Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami dla laboratorium mikrobiologicznego, 

stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
b) prowadzenie bazy danych pacjentów, 
c) badanie pobranego materiału przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach, 
d) całodobowy, internetowy dostęp do wyników badań, 
e) zapewnienie wiarygodności wyników w oparciu o zewnętrzną i wewnętrzną kontrolę 

wszystkich parametrów oznaczanych w Laboratorium Zleceniobiorcy. 
 

§ 3 
Ceny określone w załączniku nr 1 obowiązywać będą przez cały okres obowiązywania umowy. 



§ 4 
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji 

medycznej związanej z wykonaniem badań zleconych przez Zleceniodawcę. 
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapewnić dostęp do dokumentacji medycznej dla celów kontroli 

dokonywanej przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ  u Zleceniodawcy. 
 

§ 5 
1. Zleceniodawca będzie płacił za wykonane badania zgodnie z cennikiem usług stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2. Zleceniobiorca gwarantuje rabat min. 20% na wszystkie pozostałe badania, które nie zostały ujęte 

w dołączonym wykazie, a które znajdują się w ofercie Zleceniobiorcy.  
3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie rachunków / faktur wystawianych za 

okresy miesięczne przez Zleceniobiorcę.  
4. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Zleceniobiorcy przelewem na konto 

wskazane w rachunku / fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku / faktury. 
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 
6. W przypadku nieterminowej zapłaty Zleceniobiorca może naliczać odsetki w ustawowej 

wysokości. 
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest wraz z fakturą przedłożyć wykaz rodzaju badań wykonanych  

w danym miesiącu. 
§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.07.2020r. do 30.06.2022r.  
 
1. Zleceniodawca może rozwiązać Umowę w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w razie ciężkiego naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej Umowy, przez które 
rozumie się w szczególności: 
a) powtarzające się, co najmniej 3- krotne nieterminowe odbieranie materiału do Badań; 
b) powtarzające się, co najmniej 3- krotne nieterminowe przekazywanie wyników Badań; 
c) prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z Umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa; 
d) utratę przez Zleceniobiorcę uprawnień do wykonywania działalności leczniczej w zakresie 

objętym Umową. 
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia powinno być, pod 

rygorem nieważności, zgłoszone drugiej stronie na piśmie oraz każdorazowo poprzedzone 
pisemnym wezwaniem drugiej Strony do usunięcia naruszeń we wskazanym terminie, nie 
krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

 
 

§ 8 
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy5: 

a) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Próbki - 50 zł; 
b) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu wyniku Badania - 50 zł  

2. W razie wyrządzenia przez Zleceniobiorcę szkody przewyższającej wysokość kary umownej, 
Zleceniodawca może dochodzić roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. 

3. Zleceniodawca może dokonywać potrąceń należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Zleceniobiorcy.  

 
 

§ 9 
1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 



2. Wszystkie załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część.  
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie  

w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 10 
Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy jeśli nie zostaną załatwione polubownie, będą 
rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 
 

§ 11 
Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
                        
 
 
        ZLECENIODAWCA                                                                                                        ZLECENIOBIORCA 
 


