
UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH 

 

zawarta w dniu ………………………………. W Warszawie pomiędzy : 

 

……………………………………… z siedzibą ……………………………………………………………….., 

wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

pod numerem ………………………………………………………… posiadającym NIP: 

……………………….. oraz REGON: ………………………………………………………… reprezentowaną 

przez ……………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy PRZYJMUJĄCYM  ZAMÓWIENIE                                                          

a 

Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w Warszawie z siedzibą 04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2, 

wpisanym do rejestru Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000080872, posiadającym NIP:952-17-89-325 oraz REGON: 

010669853, reprezentowanym przez : 

Jarosława Rosłona - Dyrektora Szpitala 

Zbigniewa Marcinkiewicza– Zastępcę Dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych 

 

zwanym w dalszej treści umowy UDZIEJAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 

 

na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 2190  z późn. zm. ) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez Przyjmującego zamówienie świadczeń zdrowotnych 

polegających na wykonywaniu badań immunohistochemicznych – barwienia bloków tkankowych 

materiału otrzymanego od  Udzielającego zamówienia  na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 2 

Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za wykonanie świadczeń zdrowotnych opisanych w § 1 

zgodnie z aktualnymi standardami wiedzy medycznej, przepisami ustawy  z dnia z dnia 15 kwietnia 

o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn.zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 



 

 

 

§ 3 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem 

przy pomocy własnego personelu medycznego, w liczbie i o kwalifikacjach odpowiadających wymogom 

wynikających z obowiązujących przepisów. 

§ 4 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach 

wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 

jej przetwarzania ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2069 z późn. zm. ) i wymogów określonych przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia w stosunku do osób ubezpieczonych oraz dokumentacji statystycznej obowiązującej 

w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 

 

§ 5 

1. Liczba zlecanych świadczeń zdrowotnych, określonych w § 1 niniejszej umowy będzie uzależniona 

od potrzeb Udzielającego zamówienia  . 

2. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą na podstawie dokumentu wystawionego przez 

Udzielającego zamówienia , którym będzie „skierowanie” lub lista imienna wraz z numerami Pesel. 

Dokumenty muszą być opatrzone pieczątką i podpisem osoby upoważnionej Udzielającego 

zamówienia  . 

3. Udzielającego zamówienia  zawiadomi Przyjmującego zamówienie o konieczności odbioru 

materiałów do badania 

 

§ 6 

1. Cena jednostkowa świadczenia zdrowotnego, o którym  mowa w § 1 umowy, wynosi : 

LP Nazwa badania Cena jednostkowa badania w zł 

1 Badanie immunohistochemiczne (barwienie) 
 

 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie w drodze negocjacji stron. 

 

 

        § 7 

1. Należność za wykonane świadczenia zdrowotne Udzielający zamówienia  będzie przekazywał 



Przyjmującemu zamówienie na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze, 

na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z oświadczeniem Przyjmującego  zamówienie, 

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po zakończeniu każdego miesiąca 

za wykonane świadczenia. 

2. Do faktury będzie dołączona specyfikacja wykonanych świadczeń zdrowotnych. 

3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Przyjmującego 

zamówienie. 

4. W przypadku nieterminowego uiszczenia należności Przyjmujący zamówienie ma prawo 

do naliczania odsetek za opóźnienia w ustawowej wysokości. 

 

        § 8 

1. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w 

zakresie spełniania wymagań dotyczących wykonywania świadczeń, na które zawarta jest umowa z 

Udzielającym zamówienia  . 

2. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na poddanie się kontroli, w zakresie objętym umową, przez  

Udzielającego zamówienia  . 

 

 

       § 9 

Przyjmujący zamówienie nie może powierzać wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia . 

 

   § 10 

Przyjmujący zamówienie  oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 

w związku z prowadzoną działalnością medyczną, w tym również za szkody wyrządzone przeniesieniem 

choroby zakaźnej i zakażeń. Kserokopia polisy stanowi załącznik nr 1 do umowy. Przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje  się do utrzymania ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. 

 

§ 11 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły wiadomości 

przy realizacji niniejszej umowy, i które to informacje stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

§ 12 

Umowa zostaje zawarta na okres od 1.11.2019 r. do 31.10.2022 r. z możliwością jej przedłużenia na dalszy 

czas oznaczony. 

 

 



§ 13 

Umowa ulega rozwiązaniu: 

1. z upływem okresu, na który została zawarta, 

2. z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych 

3. na mocy porozumienia stron, 

4. w wyniku oświadczenia złożonego przez stronę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec  miesiąca kalendarzowego w  przypadku naruszenia istotnych 

postanowień umowy. 

 

§ 14  

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia  bez wypowiedzenia ze 

skutkiem natychmiastowym, jeżeli Przyjmujący zamówienie w sposób rażący naruszy 

postanowienia umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku 

zalegania przez Udzielającego zamówienia  z płatnościami za trzy okresy płatności. 

§ 15  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności ustawa o działalności leczniczej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, 

ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i Kodeks Cywilny. 

§ 16 

Zmiany i uzupełnienia  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 17 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową, których strony nie rozstrzygną polubownie, rozstrzyga 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia  . 

§ 18  

Umowę sporządzono w 3   jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Udzielającego Zamówienia, jeden 

dla Przyjmującego Zamówienie. 

 

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE                                                         UDZIEJAJĄCY  ZAMÓWIENIE                                                          


