
ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA

   UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE WYKONYWANIA sekcji  
anatomopatologicznej oraz badań histopatologicznych

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  udzielanie  przez  Przyjmującego  Zamówienie
świadczeń w zakresie:  
a) sekcji anatomopatologicznej (naukowo-lekarska)
b) badań histopatologicznych pobranych wycinków. 

2. .   Szczegółowy zakres świadczeń będących przedmiotem umowy określa załącznik nr1 do
umowy.

3. Integralną część umowy stanowi oferta wraz z załącznikami złożona przez

Przyjmującego Zamówienie w wyniku ogłoszenia konkursu.

§ 2

Oświadczenia

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że:

1) jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnej realizacji

przedmiotu umowy,

2) zatrudnia  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  posiada  odpowiednie

warunki  lokalowe,  aparaturę  i urządzenia  umożliwiające  prawidłowe,  tj.  zgodne  z

obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  wiedzą  i  sztuką  medyczną,  wykonywanie

badań będących przedmiotem umowy,

3) Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób,

przy pomocy których udziela świadczeń  na podstawie niniejszej umowy,

4) Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że prowadzi i będzie prowadził swoją działal-

ność zgodnie z najwyższymi standardami biznesowymi i nie dokona żadnych czynno-

ści, które wpłyną lub mogą wpłynąć niekorzystnie na wizerunek lub renomę  Dolno-

śląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

5) Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie podejmie oraz poczyni starania w celu za-

pewnienia,  aby  osoby  będące  członkami  jego  zarządu,  wspólnikami,  dyrektorami,

członkami kadry kierowniczej, pracownikami, przedstawicielami lub innymi osobami



działającymi na jego rzecz, w związku z niniejszą Umową nie podjęły żadnej działal-

ności, która narażałby Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na ryzyko kar

na podstawie przepisów i regulacji obowiązujących w jakichkolwiek odpowiednich

jurysdykcjach zabraniających działań korupcyjnych, tj.  obiecywania, proponowania,

wręczania, żądania, przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio korzyści majątkowej,

osobistej lub innej lub obietnicy takiej korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie

działania w toku działalności gospodarczej;

6) Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie będzie podejmować żadnej innej działal-

ności, która narażałby Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na ryzyko

kar wynikających z przepisów prawa i właściwych regulacji.

§ 3
Obowiązki stron

1. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  wykonać  świadczenia  objęte  niniejszą

umową  po  wcześniejszym  telefonicznym  uzgodnieniu  terminu  z  przedstawicielem

Udzielającego Zamówienie.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przekazania w terminie do 14 dni od

dnia przeprowadzenia  badania  do siedziby Udzielającego Zamówienie  (kierując na

oddział zlecający badanie) pisemnego wyniku sekcji (protokół sekcji wraz z wynikami

badań  histopatologicznych)  podpisanego  przez  osobę/osoby  z  odpowiednimi

kwalifikacjami i uprawnieniami.

3. Zlecone czynności  Przyjmujący Zamówienie realizuje z należytą starannością przy

wykorzystaniu posiadanej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem postępu w danej

dziedzinie medycyny, z zachowaniem obowiązujących  przepisów oraz zawartych w

niniejszej umowie warunków , a także z przyjętymi zasadami etyki zawodowej. 

4. Przyjmujący  Zamówienie  nie  może  przenieść  swoich  zobowiązań  wynikających  z

niniejszej umowy na inne podmioty lub osoby. 

5.   Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:

a) dokładnego  i  systematycznego  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  (w  tym

dokumentacji w formie elektronicznej) i sprawozdawczości statystycznej na zasadach

obowiązujących  w  samodzielnych  publicznych  zakładach  opieki  zdrowotnej.

Przyjmujący  Zamówienie  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone



Udzielającemu  Zamówienie  i  osobom  trzecim  nierzetelnym,  niedbałym  lub

niestarannym prowadzeniem dokumentacji,

b) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z ustawy 

 z dnia 24 maja 2018r .  o ochronie danych osobowych (Dz .U. z 2018r., poz. 1000 ze

zm.)   oraz  rozporządzeniu  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  Unii  Europejskiej

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

c) przekazywania  Udzielającemu  Zamówienia  informacji  o  realizacji  i  wykonaniu

umowy w sposób i na zasadach przez niego ustalonych, 

§ 4

Osoby upoważnione do kontaktów

W celu uzgodnienia terminu realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy Udzielający
Zamówienie  kontaktuje  się  z  Przyjmującym  Zamówienie  pod  numerem
telefonu ....................... 

§ 5

Kontrola realizacji umowy

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli Narodowego Fundu-

szu Zdrowia, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-

nansowanych ze  środków publicznych w zakresie  wykonywania  postanowień umowy

oraz udostępniania wszelkich informacji zgodnie z wymogami określonymi przez NFZ.

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się umożliwić Udzielającemu Zamówienia kontro-

lę w zakresie niezbędnym do ustalenia prawidłowości wykonywania umowy, a w szcze-

gólności:

a)udzielania świadczeń  określonych w § 1,

b)liczby i zakresu udzielonych świadczeń,

c)prowadzenia dokumentacji medycznej.

3. Udzielający Zamówienie uprawniony jest do wydawania zaleceń w zakresie przeprowa-

dzonych działań kontrolnych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.



4. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się  do terminowej  realizacji  zaleceń pokontrol-

nych.

§ 6

Warunki płatności

1. Za udzielanie  świadczeń w ramach niniejszej  umowy, Udzielająye Zamówienia

zobowiązuje  się  zapłacić  za  każdą  wykonaną  czynność  Przyjmującemu

Zamówienie  zgodnie  z  cennikiem  zawartym  w  załączniku  nr  1  do  niniejszej

umowy. 

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, jest faktura 

wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie na koniec danego miesiąca z 

załączonym do niego wykazem udzielonych świadczeń potwierdzonym pod 

względem merytorycznym i ilościowym przez osobę wyznaczoną przez 

Udzielającego Zamówienie.

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie:

…………………………………………………………………………w  ciągu  21

dni od daty doręczenia do Udzielającego Zamówienia prawidłowo wystawionej

faktury. 

§ 7
Kary umowne

1. Udzielający Zamówienia może żądać zapłaty przez Przyjmującego Zamówienie  kar
umownych w przypadku:

a)  opóźnienia  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  -  w wysokości  1%  miesięcznego
wynagrodzenia  wykazanego  na  rachunku  za  poprzedni  miesiąc  za  każdy  dzień
opóźnienia i każdy taki  przypadek, 

b)   stwierdzenia  przez  Udzielającego  Zamówienie  nienależytego  wykonania  umowy -
w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia wykazanego na rachunku za poprzedni
miesiąc za każdy stwierdzony taki  przypadek,

2. W przypadku, gdy kara  umowna nie pokryje szkody, Udzielający Zamówienie ma
prawo  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego  wartość  kary  umownej   na
zasadach ogólnych. 



§ 8
Okres trwania umowy

Umowa została zawarta na okres 3 lat, tj.  od 01. 01. 2020 r. do 31. 12. 2022 r. 

§ 9
Rozwiązanie umowy

1. Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  z  zachowaniem  jedno
miesięcznego  okresu  wypowiedzenia  ze  skutkiem  na  koniec  miesiąca
kalendarzowego. 

2.  Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
3. Udzielającemu Zamówienie przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania niniejszej

umowy  w  przypadku  stwierdzenia  jej  nienależytego  wykonywania  przez
Przyjmującego Zamówienie.

§ 10

Polisa Ubezpieczeniowa

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywil-

nej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Polisa/y ubezpieczeniowa stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia,  o którym

mowa w ust.1, przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. W przypadku niedotrzymania przez Przyjmującego Zamówienie obowiązku określonego

w powyższych ustępach, Udzielający Zamówienie może rozwiązać umowę bez zachowa-

nia okresu wypowiedzenia.

§ 11

Klauzule w zakresie ochrony danych osobowych

1. W związku z faktem, iż Przyjmujący Zamówienie będzie dysponował danymi osobowy-

mi, o których mowa w ustawie z dnia 24 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych

(Dz .U.  z  2018r.,  poz.  1000 ze  zm.)   oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego

i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fi-

zycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Przyjmujący Zamówienie



zobowiązuje się do przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz porozu-

mieniem, o którym mowa w ust.2 wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem ni-

niejszej  umowy.

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa porozumienie o powierze-

niu danych osobowych  stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Dla celów realizacji niniejszej umowy, Udzielający Zamówienia będzie przetwarzał dane

osobowe dotyczące Przyjmującego Zamówienie i jego pracowników.

4. Przetwarzanie danych osobowych Przyjmującego Zamówienie i  jego pracownikówjest

niezbędne do wykonania niniejszej umowy.  

5. Informacje  o przetwarzaniu przez Udzielającego Zamówienia danych osobowych dotyczących Przyjmują-

cego Zamówienie i jego pracowników stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy (klauzula infor-

macyjna).

§ 12
Spory między stronami

Ewentualne spory między stronami podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Udzielającego Zamówienia.

§ 13
Sprawy nie uregulowane w umowie

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:

a) kodeksu cywilnego,

b) ustawy o działalności leczniczej,

c) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-

blicznych.

§ 14
Postanowienia końcowe

3. Po ustaniu lub rozwiązaniu niniejszej umowy, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje
się do zwrotu Udzielającemu Zamówienia wszelkich dokumentów, jakie sporządził,
zebrał lub opracował, czy otrzymał w związku z wykonywaniem czynności objętych
niniejszą umową.



4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron.

5. Wszelkie zmiany w treści umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

 
                            

…………………………………..                                        ………………………...   
Przyjmujący Zamówienie                                                 Udzielający Zamówienia

          


