
Umowa
na wykonywanie badań pacjentom leczonym

w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
zawarta w dniu ......... eee ueaas aaa saa asa aasaaazsiaacaa w Białymstoku, zwana dalej „umową” pomiędzy:
Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 a, 15-276 Białystok,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznychizawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000002254,
REGON 000288610, NIP 542-25-34-985
reprezentowanym przez Dyrektora - .........e assess aaa aaa zianie
zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym Zamówienia”

NIP .....pana zei aa„REGON wawaOKAAAA
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem ............................ ,

wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę
Podlaskiego pod RUMETEM aaawataAaa aaaaaaa ,

fEprEZENTOWANYM DRZEŻE wasia oaaazwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym Zamówienie”.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert Nr. .......:.1:4.1..11.1111.1. oraz na podstawie następujących
przepisów:

a) art. 26, 26ai 27 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
b) art. 146 ust. 1art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, art. 153 iart. 154 ust. li2 ustawy z dnia 27

sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
c) ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i dentysty,
d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

strony zawierają umowę następującej treści:

KKK

$1
Udzielający Zamówienie zamawia, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania
następujących badań:

Histopatologicznych
Cytologicznych
Immunoflurescencyjnych
Immunohistochemicznych
Śródoperacyjnych
Biopsji aspiracyjno cienkoigłowych (BAC)
Badań autopsyjnych oraz niepełnych badań pośmiertnych,
Ultrastrukturalnych,
Histochemicznych,
Z zakresu biologii molekularnej.

Szczegółowy wykaz badań, planowana ilość, czas realizacji badań oraz cena za poszczególne
badanie została określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada wymagane możliwości techniczne, wiedzę oraz
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, świadectwa lub certyfikaty, a także przyjmuje na siebie
pełną odpowiedzialność za wykonywanie zleconych badań przez osoby legitymujące się wymaganymi
kwalifikacjami, określonymi w odrębnych przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy medycznej.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy
zasad wynikających z Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
Wyniki badań śródoperacyjnych będą przekazywane we wskazany przez Udzielającego
Zamówienie sposób: drogą elektroniczną telefoniczną, mailową z zachowaniem zasad ochrony
danych osobowych - bezpośrednio do oddziału zlecającego badanie.



Pozostałe wyniki badań będą dostarczane przesyłką pocztową pod wskazany w treści umowy
adres lub przekazywane upoważnionemu pracownikowi Udzielającego Zamówienie.

$2
Podstawą do wykonania badań określonych w $ 1 będzie zlecenie na badanie, wydane przez
lekarza zatrudnionego przez Udzielającego Zamówienie, w systemie informatycznym
Udzielającego Zamówienie. Okres realizacji zlecenia liczony jest od daty dostarczenia materiału.
Materiał pobrany do badania (łącznie z badaniami śródoperacyjnymi) będzie dostarczany przez
Udzielającego Zamówienie.
Przyjmujący Zamówienie będzie prowadził ewidencję badań określonych w $ 1, do której wgląd
będzie miał Udzielający Zamówienie.
Niniejsza umowa stanowi obustronne zobowiązanie do wykonywania badań pochodzących ze
wszystkich jednostek organizacyjnych Udzielającego Zamówienie.

$3
Udzielający Zamówienie zobowiązuje się do udzielania Przyjmującemu Zamówienie wszystkich
niezbędnych informacji do prawidłowego wykonania zlecenia (przede wszystkich informacji
z dokumentacji medycznej), oraz zapewnienia dostępu do pomieszczeń, a w przypadku badań
autopsyjnych, do przekazania Przyjmującemu Zamówienie zwłok osoby zmarłej, po upływie
2 godzin od chwili zgonu.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania badania autopsyjnego, z zastrzeżeniem
art. 31 i 32 ustawy o działalności leczniczej, jedynie w przypadkach określonych w $ 3 ust. 1,
i niepełnych badań pośmiertnych (przyjęcie zwłok, oględziny zwłok, przechowywanie i wydanie
zwłok rodzinie).
Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż spełnia wymogi ustawowe do przyjmowania zwłok od
Udzielającego Zamówienie i przechowania ich na okres do 72 godzin po zgonie, t.j. do czasu
wykonania autopsji lub/i wydania rodzinie lub jej prawnemu pełnomocnikowi. Okres przebywania
zwłok, w dyspozycji Przyjmującego Zamówienie jest zastrzeżony do podjęcia decyzji określonych
w art. 31 i 32 ustawy o działalności leczniczej, a w szczególności do podjęcia decyzji o zaniechaniu
sekcji zwłok.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do odbioru zwłok osoby zmarłej własnym transportem,
każdego dnia tygodnia, o każdej porze doby, 2 godziny od chwili zgonu, po zawiadomieniu
telefonicznym.
Wyniki badań autopsyjnych będą również udostępnione ustawowemu przedstawicielowi osoby
zmarłej.
W przypadku stwierdzenia niezgodności co do przyczyny zgonu, wynikającej z rozpoznania
klinicznego, a przyczyną stwierdzoną w badaniu autopsyjnym wykonanych przez Przyjmującego
Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany dodatkowo zawiadomićo takiej sytuacji
Dyrektora/ Kierownika jednostki zlecającej wykonania badania, w celu wdrożenia przez niego
dalszych czynności ustawowych.

$4
. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez
Udzielającego Zamówienie, w szczególności co do:

a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnychi ich jakości;
b) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną, lekamii innymi środkami

niezbędnymi do udzielania świadczeń zdrowotnych.
Udzielający Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia kontroli w sposób niezakłócający
wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie obowiązków, określonych w niniejszej umowie.
Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w $ 4 ust. 1, Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na
siebie obowiązek poddawania się kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, którego dotyczy niniejsza umowa oraz przez
inne uprawnione organyi osoby, na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, w
zakresie objętym umową.
Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienie solidarnie odpowiadają za szkody wyrządzone
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.



10.

11.

10.

Udzielającemu Zamówienie przysługuje prawo potrącenia z bieżącego wynagrodzenia
Przyjmującego Zamówienie kwot naliczonych kar będących wynikiem nieprawidłowej realizacji
umowyprzez Przyjmującego Zamówienie.
Przed nałożeniem na Przyjmującego Zamówienie kary Udzielający Zamówienia jest zobowiązany
do poinformowania go na piśmie o stwierdzonych naruszeniach oraz wyznaczeniu terminu ich
usunięcia ewentualnie złożenia w tym zakresie pisemnych wyjaśnień.
Udzielający zamówienie ma obowiązek poinformowania Przyjmującego zamówienie o wszelkich
nieprawidłowościach wykonania usługi, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
W przypadku nieuregulowania przez Udzielającego Zamówienie płatności w wyznaczonym
terminie, Przyjmujący Zamówienie ma prawo żądać odsetek w ustawowej wysokości.
Z tytułu nieterminowego wykonania badania, w terminie określonym w załączniku nr 1,
Udzielający Zamówienie pomniejszy cenę zrealizowanego badania z załącznika nr 1, o 20 % jego
wartości, za każdy dzień zwłoki/za każdą godzinę zwłoki.
W uzasadnionych przypadkach Udzielający Zamówienie może odstąpić od pomniejszenia ceny
badania, po udowodnieniu przez Przyjmującego zamówienie że zwłoka w jego wykonaniu wynika
z przyczyn niezawinionych.
W przypadku niewykonania zleconego badania, Udzielający Zamówienie naliczy karę w wysokości
100% wartości niewykonanego badania.

$5
Żadna ze stron nie może ujawnić treści niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody drugiej strony
(nie dotyczy Kierownika Kliniki/ lekarza Kierującego Kliniką/oddziałem/osób odpowiedzialnych
merytorycznie za prawidłową realizację umowy).
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej oraz tajemnicy
dotyczącej informacji organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących Udzielającego
Zamówienia nie podanych do wiadomości publicznej.

$6
Rozliczanie należności za świadczenia następuje w okresach miesięcznych, tzw. miesiące
rozliczeniowe.
Udzielający Zamówienie upoważnia Przyjmującego Zamówienie do wystawienia faktury bez
pokwitowania jego odbioru.
Wypłata należności za wykonane świadczenia, następuje na rachunek bankowy, każdorazowo
wskazany na wystawionej fakturze przez Przyjmującego Zamówienie.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Udzielającego Zamówienie. Termin płatności uważa się za zachowany, w dniu
obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienie.
Nie opłacenie faktury w terminie spowoduje automatyczne wstrzymanie wykonywania badań po
upływie 14 dni od chwili upłynięcia terminu płatności, z odesłaniem przekazanego do badania
materiału oraz z powiadomieniem przez Przyjmującego Zamówienie, właściwych instytucji.
Obowiązkowym załącznikiem do faktury będzie wykaz wykonanych badań pogrupowany wg.
jednostek kierujących i rodzajów badań zawierający dodatkowo: imię i nazwisko pacjenta, jego

.
pesel, nazwę badania, ilość wykonanych badań, imię i nazwisko lekarza kierującego, datę
i godzinę przyjęcia/dostarczenia materiału do badania oraz datę i godzinę wykonania
/zatwierdzenia badania.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dostarczyć wykaz, o którym mowa w ust. 6 w wersji
papieroweji elektronicznej (format excel) z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.
W przypadku przekroczenia ilości badań określonej w Załączniku nr 1, Udzielającemu Zamówienie
przysługiwać będzie rabat cenowy wyliczony według zasad:
a)2 % ceny jednostkowej każdego badania wykonanego w zakresie od 110% do 120%

zakontraktowanej ilości świadczeń;
b)4 % ceny jednostkowej każdego badania wykonanego w zakresie powyżej 120 %

zakontraktowanej ilości świadczeń.
Rabaty określone w ust. 8 będą naliczane po wyczerpaniu limitu rocznego, określonego
w Załączniku nr 1.

W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego, zasady rabatowe stosowane będą po
przekroczeniu n/12 rocznej ilości świadczeń przypadających za niepełny rok.
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$ 7
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia .................. f. dO dRIA —azeszawonanam E
Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu, na jaki została zawarta, przez każdą ze
Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa może zostać rozwiązana,
przez każdą ze Stron z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
a) w wyniku dokonanej przez Udzielającego Zamówienie kontroli, stwierdzono niewypełnianie

przez Przyjmującego Zamówienie warunków umowy lub jej wadliwe wykonanie,
a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń, zawężanie ich zakresu i złą jakość
świadczeń,

b) Przyjmujący Zamówienie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, przeniósł
na osoby trzecie, bez akceptacji Udzielającego Zamówienie,

c) dane zawarte w ofercie Przyjmującego Zamówienie okażą się nieprawdziwe,
d) Udzielający Zamówienie pozostaje przez 2 miesiące w zwłoce z zapłatą należycie

udokumentowanych należności Przyjmującego Zamówienie.
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
Wrazie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest
niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienie wszelkie dokumenty i inne materiały
dotyczące zarówno tajemnicy służbowej, jak i zawodowej oraz inne dokumenty, jakie sporządził,
zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związkuz jej wykonywaniem.

$8
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i dentysty, Statutu Udzielającego Zamówienie.
Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony zobowiązane są
rozwiązywać polubownie. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w kwestiach spornych,
Strony oddają rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę
Udzielającego Zamówienie.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Udzielający Zamówienie Przyjmujący Zamówienie


