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UMOWA O WYKONANIE 

BADAŃ LABORATORYJNYCH 

nr LCO-IV/1-111/1/17 

 

zawarta w Świebodzinie, dnia 01 czerwca 2017 r. 

w oparciu art. 26 ust. 1 i 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 618 z póź. zm.) tj. dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 30 000,00 Euro na podstawie 

zaproszenia do składania ofert nr LCO-IV/1-111/5/16 ogłoszonego dnia 18 maja 2016 na stronie 

internetowej Zamawiającego http://www.loro.pl: 

pomiędzy: 

Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Świebodzinie, ul. Zamkowa 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, 

Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590170, NIP 

9271938119, REGON 000290630, której kapitał zakładowy wynosi 18 000 000,00 zł, reprezentowaną 

przez Prezesa Zarządu – Elżbietę Kozak 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

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

zwaną w treści umowy „Wykonawcą” — łącznie nazywanych „Stronami” 

o następującej treści: 

Wyżej określone osoby oświadczają, iż w dniu podpisania niniejszej umowy są uprawnione do 

reprezentacji wyżej wskazanych podmiotów. 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne udzielanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej zlecanych przez Zamawiającego na 

podstawie skierowania lekarskiego. Wykaz świadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik nr 1, załączony wykaz świadczeń  

wykonywanych przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 2 oraz treść zaproszenia do składania ofert 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy i tworzą jej  integralną część. 

§ 2. Oświadczenia i zobowiązania  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zasoby organizacyjne, techniczne, finansowe i wykwalifikowane 

kadry do prowadzenia obsługi Zamawiającego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 

2. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w 

zakresie wykonywania niniejszej umowy i kontroli Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) wykonywać świadczenia, o których mowa w § 1 na podstawie zleceń otrzymanych od 

Zamawiającego na warunkach i w terminach określonych w załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszej 

umowy; 
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b) przeprowadzać analizy w sposób gwarantujący najwyższą jakość zgodnie z zasadami dobrej 

praktyki laboratoryjnej oraz wiedzy medycznej; 

c) dostarczać Zamawiającemu pisemne wyniki (jak również wyniki w innych przewidzianych 

umową formach) wykonanych świadczeń na warunkach i w terminach określonych w 

załącznikach nr 2 i nr 3 do niniejszej umowy; 

d) ustosunkowywać się w niezwłocznym terminie, nie później jednak niż 3 dni do reklamacji 

zgłoszonych przedstawicielowi Wykonawcy  przez Zamawiającego; 

e) przechowywać prawidłowo materiał biologiczny chroniąc go przed utratą lub zniszczeniem od 

chwili przyjęcia materiału przez przedstawiciela Wykonawcy od Zamawiającego; 

f) przechowywać zlecenia i wyniki badań przez okres  wymagany prawem;  

g) utylizować zużyty materiał biologiczny; 

h) przekazywać Zamawiającemu informacje o realizacji przyjętego zamówienia na wniosek 

Zamawiającego, w tym na żądanie Zamawiającego do przekazywania ich w formie pisemnej. 

§ 3. Warunki udzielania świadczeń 

1. Pobieranie materiału do badań spoczywa na Zamawiającym i odbywa się w punktach pobrań 

Zamawiającego.  

2. Systemy i wszelkie materiały eksploatacyjne do pobierania materiału do badań zakupuje i dostarcza 

do Zamawiającego na koszt własny Wykonawca na podstawie pisemnego zapotrzebowania 

przekazywanego przez Zamawiającego 2 razy w miesiącu. Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczania ww. materiałów w ilości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego 

oraz prawidłowości realizacji niniejszej umowy. Systemy i materiały winny zostać dostarczone 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili przekazania zapotrzebowania. 

3. Odbiór materiału do badań od Zamawiającego odbywać się będzie w ustalonym przez obie strony 

terminie wynikającym z załącznika nr 3 do niniejszej umowy. Koszt transportu materiału do badań 

oraz dostarczania wyników badań ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca jest uprawniony do zlecania wykonywania badań osobom trzecim, przy zachowaniu 

standardów dobrej praktyki laboratoryjnej i innych wymogów przewidzianych w niniejszej umowie. 

Wykonawca dołoży wszelkich możliwych starań dla zapewnienia właściwego działania osób 

trzecich, szczególnie w zakresie jakości świadczonych usług. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania osób trzecich jak za działania własne. 

§ 4. Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonanych badań laboratoryjnych Zamawiający uiszcza Wykonawcy wynagrodzenie na 

podstawie dostarczonej faktury VAT wraz z załącznikiem obejmującym wykaz osób, które zostały 

objęte badaniem oraz rodzajem i ceną jednostkową badania w terminie 30 dni od daty  dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury  na rachunek bankowy: 

………………………………………………... 

2. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu płatności Wykonawca będzie naliczał odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

3. Za niedotrzymanie terminów świadczenia usług wynikających z załącznika nr 3 do niniejszej umowy 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

a) w wysokości 10 PLN  netto za badania, którego wynik nie został dostarczony w terminie, za 

każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminów wyrażonych w dniach. 

b) w wysokości 2 PLN netto za badania, którego wynik nie został dostarczony w terminie, za 

każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odniesieniu do terminów wyrażonych w godzinach. 
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Kary, wskazane w niniejszym punkcie będą na bieżąco kompensowane z fakturą wystawioną  za 

następny miesiąc, po którym uchybienie stanowiące podstawę do ich naliczenia miało miejsce, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości określonej w ust. 3 pkt a) 

powyżej także w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 

pkt d) oraz §3 ust. 2 umowy. 

5. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy poniesiona 

szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary. 

6. Rozliczenie za wykonane świadczenia dokonywane będzie w okresie  miesięcznym  na podstawie 

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc  

poprzedni. 

7. Ceny przedstawione w załączniku nr 2  nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy  z 

zastrzeżeniem zmiany ustawowej obowiązujących stawek podatku VAT.  

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 powyżej Wykonawca zobowiązuje się poinformować o 

tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej, a taka zmiana cen nie stanowi zmiany umowy i nie 

wymaga odrębnych aneksów. 

9. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz, że posiada NIP o numerach podanych 

na wstępie niniejszej umowy. 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania tytułem realizacji niniejszej umowy faktur 

VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru. 

§ 5. Tajemnica przedsiębiorstwa i ochrona danych osobowych. 

1. Strony oświadczają, że wszelkie informacje, o których strony uzyskają wiadomość przy okazji 

zawarcia i wykonywania niniejszej umowy bądź w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa stron w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.,  Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), której naruszenie 

powoduje odpowiedzialność karną i cywilną przewidzianą ww. ustawą. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą być ujawniane osobom trzecim wyłącznie w przypadkach 

niżej określonych:  

a) gdy stały się powszechnie znane wskutek okoliczności od Stron niezależnych, 

b) druga Strona wyraziła pisemną zgodę na jej ujawnienie, 

c) nakaz ujawnienia informacji wynika z orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub 

innego aktu wydanego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy 

czym przekazanie informacji może nastąpić wyłącznie na żądanie uprawnionego organu, 

d) są niezbędne do świadczenia na rzecz każdej ze Stron usług przez podmioty zobowiązane 

do zachowania tajemnicy zawodowej, w szczególności biegłych rewidentów, adwokatów, 

radców prawnych, doradców podatkowych. 

 

3. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuje 

wyłącznie w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów 

przez Zamawiającego, Wykonawcę i podmioty działające na ich rzecz, jako trudniące się zawodowo 

leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony 

danych osobowych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2136 z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 
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§ 6. Czas obowiązywania umowy. 

1. Umowa obowiązuje od 01.06.2017 r. i zawiera się ją na okres 12 miesięcy do dnia 31.05.2018r. 

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku niewykonywania 

lub nieprawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez 

Wykonawcę, jak również z przyczyn finansowych, zmian organizacyjnych i innych istotnych dla 

Stron okoliczności. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w płatności wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, za 

dwa pełne okresy płatności po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty i wyznaczeniu mu 

dodatkowego 14 dniowego terminu płatności. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku 3-krotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej 

umowy w jednym okresie rozliczeniowym (tj. w okresie 1 miesiąca kalendarzowego). Przed 

rozwiązaniem umowy w następstwie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym 

Zamawiający przedstawi Wykonawcy dostrzeżone przez siebie uchybienia i wezwie do ich 

usunięcia w wyznaczonym przez siebie terminie zaznaczając, że w razie ich nie usunięcia 

uprawnione będzie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

§ 7. Postanowienia końcowe. 

1. Strony wyznaczają następujące osoby do bieżących kontaktów przy wykonywaniu niniejszej 

umowy: 

a) Zamawiający – …………………………………………………………. 

 telefon: …………………..………..e-mail:……………………………….. 

b)  Wykonawca – …………………………………………………………. 

 telefon: …………………..………..e-mail:……………………………….. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618  

z późn. zm.), przepisów dotyczących przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej 

oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, jeżeli nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, 

rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

 …………………………………. …………………………………. 

           Wykonawca Zamawiający 

 


