
      UMOWA  nr …../16 

 

zawarta w dniu……………………. pomiędzy: 

Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o ,32-500Chrzanów  ul. Sokoła 19, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym  dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII  Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000444059, NIP: 6282259231 REGON: 

276218481, reprezentowanym przez : 

1. Jacek Bojdoł - Prezes Zarzadu 

2. Grażyna Skopińska -V-ce Prezes Zarządu 

zwanym w treści umowy " Udzielającym Zamówienie " 

a 

 

zarejestrowanym w Sądzie                                                  Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego KRS:……………………….. NIP………………….. REGON ……………… 

zwaną w treści umowy " Przyjmującym zamówienie  " 

 

      § 1 

 

1.Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: wykonywanie badań 

patomorfologicznych /histopatologicznych i biopsji cienkoigłowej  , wyszczególnionych w 

załączniku  1 do  niniejszej umowy, który to załącznik określający cenę jest zgodny z ofertą złożoną 

przez Przyjmującego zamówienie w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert , zgodnie 

z ustawą z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej /Dz.U 2016 poz.1638/ oraz ustawą z dnia 

27.08.2004 -o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /DZ.U 

2016 poz.1793. / 

2. Przyjmujący Zamówienie  oświadcza, że posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą pod nr 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada wpis do ewidencji laboratoriów prowadzonej 

przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 

3. Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie usług polegających na wykonaniu przez 

Przyjmującego Zamówienie badań  patomorfologicznych /histopatologicznych zlecanych przez 

Udzielającego Zamówienie. 

4.Odbiór materiału do badań będzie następował z siedziby ZLA sp.z.o.o. w Chrzanowie ul. Sokoła19  

w odstępach …... tygodniowych w …………..(wpisać dzień tygodnia ) w godz……………….. 

5. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że   zapoznał się z treścią ogłoszenia ,szczegółowymi 

warunkami konkursu ofert, wzorem umowy i nie wnosi  zastrzeżeń oraz z przepisami ustawy z dnia 

15.04.2012 o działalności leczniczej  

 

       § 2 

 

1. Cena za usługę określoną w §1 zostaje ustalona w wysokości do kwoty brutto 85 000.00zł / 

słownie (siedemdziesiąt piec tysięcy zł  ) 

2. W okresie trwania umowy obowiązują ceny badań jednostkowych  ustalone w toku 

postępowania konkursowego w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych 

/histopatologicznych  zawarte   w  załączniku  nr 1 -formularz oferty . 

3. Sposób i termin płatności określa § 4 umowy. 

4. Szczegółową kalkulację wartości przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

 

       

 

 

 

 

 

 



§ 3 

 

1. Przyjmujący  Zamówienie  zapewni   wykonanie badań patomorfologicznych 

/histopatologicznych z materiału pobranego pacjentkom ZLA w Chrzanowie sp.z.o.o przez 

lekarza zgodnie z procedurami pobierania materiału. 

 

 

    2. Przyjmujący Zamówienie  oświadcza, że spełnia  warunki : 

◦ posiada uprawnienia do wykonywania w/w działalności lub czynności 

◦ posiada wiedzę i doświadczenie 

◦ dysponuje  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 

◦ znajduje  się  sytuacji ekonomicznej i finansowej  gwarantującej realizację 

zamówienia 

 

    3.Przyjmujący Zamówienie  zapewni na własny koszt: 

• oglądanie preparatów mikroskopowych z komórek pobranych od pacjenta  

• transport materiału do laboratorium diagnostycznego zgodnie z obowiązującą procedurą 

określoną  przez Przyjmującego Zamówienie  i udostępnioną Udzielającemu Zamówienie. 

• pojemniki transportowe na czas transportu materiału diagnostycznego 

•  korzystanie przez internet z dostępu  do wyników badań ,poprzez udostępnienie loginu i 

hasła .Dostęp powinien umożliwiać opcję przeglądu i wydruku wyników badań. 

• druki skierowań  

 

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań 

patomorfologicznych /histopatologicznych  zgodnie ze skierowaniem wydanym przez lekarza  

Udzielającego Zamówienie  przy użyciu własnych odczynników i urządzeń, w terminach 

określonych przez  procedury laboratoryjne. 

5 .Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego  wykonania przedmiotu umowy. 

 

      § 4 

 

1. Należność za wykonanie badania Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zapłacić przelewem 

w terminie …......... dni od otrzymania faktury VAT od Przyjmującego Zamówienie 

2. Podstawą do wystawiania faktury VAT stanowić będzie zestawienie wykonanych w miesięcznym   

   okresie rozliczeniowym badań wykonanych przez Przyjmującego Zamówienie  w oparciu o 

skierowania  na badania wystawione przez lekarzy ZLA w Chrzanowie sp.z.o.o .  

Cena za 1 badanie wynosi brutto     …………………zł 

3. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez NFZ w zakresie 

określonym w   

    ustawie z dnia 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków   

    publicznych ( Dz.U. z 2016 poz.1793), w szczególności w zakresie: 

-  stosowania procedur diagnostycznych pod względem jakości i zgodności z przyjętymi    

   standardami; 

-  udostępnienia niezbędnych dokumentów, udzielenia informacji i pomocy podczas kontroli 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę OC i zobowiązuje się do uaktualnienia jej przez cały    

    czas trwania niniejszej umowy. 

 

       

 

 

 

 

 

 



§ 5 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017   i wchodzi w życie z dniem jej 

podpisania. 

2. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

3. Przyjmujący zamówienie  zapłaci Udzielającemu Zamówienie  kary umowne w następujących 

wypadkach i wysokościach: 

a) opóźnień w wykonaniu usługi przekraczających terminy określone w § 3 od momentu złożenia 

    zlecenia lub zestawienia w wysokości 0,5% wartości złożonego zamówienia, a niedostarczonego 

    za  każdy dzień zwłoki. 

b) odstąpienia od umowy w wysokości 5% wartości umowy ( brutto ) z przyczyn leżących po 

    stronie Wykonawcy. 

4. Przyjmujący zamówienie przysługuje od Udzielającego Zamówienie kara umowna za odstąpienie 

od umowy z przyczyn : 

• niezależnych od Przyjmującego  zamówienie  a zawinionych przez Udzielającego 

Zamówienie , w wysokości 5% ceny brutto, 

5. Kary umowne mogą być potrącone z wzajemnych należności. 

 

       

 

 

§ 6 

 

1. Z zastrzeżeniem ust 2 strony mogą zmienić postanowienia umowy w formie pisemnego aneksu 

    pod rygorem nieważności. 

2. Wyklucza się takie zmiany, które byłyby niekorzystne dla Udzielającego Zamówienie ,  

uwzględnienie,  których prowadziłoby do zmian ofert Przyjmującego Zamówienie , chyba że 

konieczność wprowadzenia zmian wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy   

     Kodeksu Cywilnego. 

 

   

§ 7 

 

1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udzielający zamówienia      Przyjmujący zamówienie 

 

 

      

 


