
U M O W A 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych  

 
zawarta w dniu …………………….. roku w Ostrowi Mazowieckiej, pomiędzy:  
 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi 
Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 
REGON 000306756 NIP 759-14-36-186 
 
reprezentowanym przez:  
Dyrektora     
zwanym w treści umowy Udzielającym zamówienia 
 
a 
……………………………………………….. 
 
zwanym w treści umowy Przyjmującym zamówienie.  
 
Na podstawie na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 664 ze zm.) oraz w wyniku 
rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne strony zawierają umowę                    
o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek 

udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych, zwanych 
dalej świadczeniami na rzecz Udzielającego zamówienia, które obejmują 
wykonywanie: 

a) badań histopatologicznych, 
b) badań histopatologicznych śródoperacyjnych, 
c) badań cytologicznych szyjki macicy - ocena wg systemu Bethesda, 
d) badań cytologicznych nieginekologicznych, 
e) badań immunohistochemicznych,  
f) sekcji zwłok. 

2. Podstawę wykonania badań, o których mowa w ust. 1, stanowić będzie pisemne 
zlecenie określające dokładny zakres badania, opatrzone pieczęcią Udzielającego 
zamówienia z nazwą komórki zlecającej oraz pieczęcią i podpisem lekarza 
kierującego. W przypadku badań śródoperacyjnych zakres badań określa lekarz 
operujący. Podstawą wykonywania sekcji zwłok stanowić będzie pisemne zlecenie 
opatrzone pieczęcią Udzielającego zamówienie i podpisem Kierownika/Ordynatora 
Oddziału. 

 
§ 2. 

1. Materiały do badań histopatologicznych i cytologicznych pobiera lekarz 
Udzielającego zamówienie. Materiał pobrany z kanału i tarczy części pochwy szyjki 
macicy umieszczony będzie na jednym szkiełku. Wynik zawierający część opisową, 
wyrażony według klasyfikacji Bethesda 2001, będzie zawierać wszystkie wymagane 
w tej klasyfikacji informacje, z uwzględnieniem szczegółowej i dokładnej oceny 
czynników infekcyjnych i zmian odczynowych oraz prawidłowej merytorycznie oceny 
zmian w komórkach nabłonkowych, z jednoczesnym określeniem grupy 
cytologicznej według Papanicolau (PAP). Czas wykonania badania nie może 
przekraczać 10 dni licząc od dnia przekazania Przyjmującemu zamówienia 
materiału do badania, w przypadku konieczności wykonania badań 
immunohistochemicznych termin wykonania badań wynosi 15 dni. 
W przypadku konieczności wydłużenia czasu badania Przyjmujący zamówienie 
będzie kontaktował się z lekarzem zlecającym.  

2. Badania histopatologiczne śródoperacyjne Przyjmujący zamówienie wykonuje na 
terenie obiektu Udzielającego zamówienia od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 
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14:30. Udzielający zamówienia powiadomi Przyjmującego zamówienie z 2-dniowym 
wyprzedzeniem o potrzebie wykonania badania. Sprzęt do wykonania badania 
zapewnia Przyjmujący zamówienie. Czas wykonania badania od otrzymania 
materiału nie może przekroczyć 30 minut. Opis wyniku badania dostarczony będzie 
w terminie 10 dni od momentu przekazania Przyjmującemu zamówienia materiału. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pełnienia gotowości odbiorów 
materiałów do badania codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00 do 
14,00. Standardowo do odbierania materiałów do badań przez Przyjmującego 
zamówienie wyznacza się środę i piątek w godzinach 8,00 – 14,00, w pozostałe dni 
potrzeba odbiór materiałów będzie ustalana telefonicznie.  

4. Badania autopsyjne Przyjmujący zamówienie realizuje nie później niż w następnym 
dniu po zgłoszeniu potrzeby ich wykonania. W wyjątkowych sytuacjach 
dopuszczalne jest wykonanie zlecenia w innym, uzgodnionym z Udzielającym 
zamówienie terminie. Badania autopsyjne będą wykonywane w miejscu 
wyznaczonym przez Przyjmującego zamówienie. Udzielający zamówienia pokrywa 
tylko koszty transportu zwłok do wskazanego miejsca. Odległość miejsca w jakiej 
zlokalizowana jest sala sekcyjna nie przekracza 150 km od siedziby Udzielającego 
zamówienie.  Protokół sekcyjny Przyjmujący zamówienie dostarczy do Udzielającego 
zamówienie w terminie 10 dni od daty wykonania sekcji. 

5. Wyniki badań opatrzone napisem „pilne” dostarczane będą do Udzielającego 
zamówienia w terminie 6 dni od daty otrzymania materiału za pomocą systemu 
informatycznego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

6. Na żądanie Udzielającego zamówienie wyniki w wersji papierowej wskazanych 
badań należy dostarczać w dwóch egzemplarzach, a ich treść musi być zgodna                  
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

7. Za wynik badania rozumie się wyrażony na piśmie rezultat oceny badania 
histopatologicznego przesłanego materiału pobranego od pacjenta. Liczba 
pobranych wycinków z danego materiału tkankowego i wykonywanych bloczków 
parafinowych wynika i jest zgodna z obowiązującymi w diagnostyce 
histopatologicznej procedurami określonymi w wytycznych Polskiego Towarzystwa 
Patologów. 

8. Przyjmujący zamówienie dysponuje system informatycznym zintegrowanym z 
posiadanym i używanym przez Udzielającego zamówienie systemem HIS-AMMS, 
produkcji ASSECO Poland SA.  
 

§ 3. 
1. Koszty odbioru materiałów do badań, ich transportu oraz doręczenia wyników 

badań do siedziby Udzielającego zamówienie obciążają Przyjmującego zamówienie.  
2. Koszty pojemników jednorazowych, kontenerów transportowych, odczynników, 

szkiełek, najmu sali sekcyjnej, kodów pasków do oznakowania materiału, skierowań 
i kontenerów, formularzy skierowań i innych materiałów niezbędnych do realizacji 
umowy pokrywa Przyjmujący zamówienie.   

3. Koszty szkolenia pracowników Udzielającego zamówienia w zakresie prawidłowego 
składania zleceń (skierowań) na badania oraz osób obsługujących system 
informatyczny pokrywa Przyjmujący zamówienie.   

4. Przyjmujący zamówienie pokrywa koszty integracji systemów informatycznych z 
systemie informatycznym Udzielającego zamówienie.  

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wypożyczenia dokumentacji  
medycznej pacjentom lub ich pełnomocnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

6. Koszty utylizacji materiałów i zużytych pojemników jednorazowych pokrywa 
Przyjmujący zamówienie.  

 
§ 4.  

1. Świadczenia wykonywane będą przez lekarzy posiadających wymagane kwalifikacje 
zawodowe.  
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2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania umowy z należytą 
starannością przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy medycznej i kwalifikacji, zgodnie 
z ustawą o zawodzie lekarza i zasadami etyki lekarskiej.  

3. Zlecenie osobom trzecim przez Przyjmującego zamówienie obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy, zatrudnienie do jej wykonania innych osób lub przelewanie 
praw z niej wynikających na inne osoby wymaga uprzedniej, pisemnej zgody 
Udzielającego zamówienia. 

4. Przyjmujący zamówienie odpowiada za osoby trzecie, którym zlecił wykonywanie 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jak za czyny własne. 
 

§ 5. 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje odpowiednimi warunkami 

lokalowymi dla prowadzenia działalności w zakresie udzielania świadczeń.  
Pozostające w dyspozycji Przyjmującego zamówienie pomieszczenia spełniają 
wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.                  
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia                  
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. Nr 123, 
poz. 739). 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż dysponuje aparaturą i sprzętem medycznym 
oraz środkami transportu i łączności niezbędnymi dla prowadzenia działalności                   
w zakresie udzielania świadczeń.  

 
§ 6. 

1.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 
1) prowadzenia dokumentacji medycznej, sporządzania sprawozdawczości 

statystycznej zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymogami 
określonymi przez Udzielającego zamówienia,  

2) archiwizacji pobranego materiału wraz z dokumentacją, 
3) prowadzenia comiesięcznego rejestru wykonanych badań diagnostycznych                         

i przedkładanie  ich wraz z fakturą – rejestr zawierał będzie: 
a/ datę świadczenia usługi, 
b/ imię i nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL (jeśli posiada) pacjenta,  
c/ rodzaj wykonanego badania wraz z ilością wycinków, 
d/ cenę badania 
e/ nazwę komórki zlecającej badanie. 

2.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia na zasadach określonych w Ustawie z dnia 11 września 2008r.                                   
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1027) w zakresie wymagań wynikających z niniejszej Umowy. 

3.  Przyjmujący zamówienie posiada aktywne konto w portalu „System Zarządzania 
Obiegiem Informacji” (SZOI) obsługiwane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie, gdzie Przyjmujący 
zamówienie umieszcza informację o niniejszej umowie oraz wszelkie zmiany jej 
dotyczące. 

 
§ 7.  

1. Przyjmujący zamówienie w dniu podpisania umowy posiada umowę ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, której warunki odpowiadają przepisom określonym w 
art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 654 ze. zm.).  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymywania aktualnego 
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy oraz do niezwłocznego 
przedłożenia Udzielającemu zamówienia kopii kolejnej polisy ubezpieczeniowej. 

 
§ 8. 

1. Udzielający zamówienia za nieprzestrzeganie zapisów umowy będzie stosował kary 
umowne w wysokości od 1/10 do pełnej wysokości jednomiesięcznego 
wynagrodzenia – obliczonego, jako średnia z ostatnich trzech miesięcy. Każdorazowo 
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przed nałożeniem kary umownej Udzielający zamówienia będzie informował 
pisemnie o naruszeniach postanowień umowy.  

2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo kontroli świadczeń udzielanych przez 
Przyjmującego zamówienie, a w szczególności pod względem ich jakości oraz 
nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości 
statystycznej. 

 

§ 9. 

1. Podstawą rozliczeń będzie faktura VAT wystawiana przez Przyjmującego zamówienie 
na koniec każdego miesiąca za wykonane badania i usługi zgodnie z formularzem 
cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, będący jej integralną częścią, wraz 
z rejestrem, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Przyjmującego zamówienie 
wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz                      
z rejestrem wymienionym w ust. 1. 

3. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Udzielającego zamówienie. 

4. Ceny jednostkowych badań pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania 
umowy.  

5. W przypadku, gdy opracowanie materiałów dotyczy ilości większej niż 8 wycinków 
od tego samego pacjenta, Przyjmujący zamówienie zastosuje upust w wysokości 
30% wartości cennikowej wymienionej w załączniku nr 1 do umowy. 
 

§ 10. 

1.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji 
uzyskanych o Udzielającym zamówienia w czasie wykonywania umowy. 

2.  W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Udzielający zamówienia może 
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na 
zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

 
§ 11. 

1. Umowa została zawarta od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2018r. 
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za uprzednim                           

30-dniowym okresem wypowiedzenia. 
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron. 

 
§ 12. 

Przyjmujący zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych. 

§ 13. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową należy stosować obowiązujące 

przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Spory mogące wynikać z niniejszej Umowy pomiędzy Udzielającym zamówienia,                 

a Przyjmującym zamówienie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla 
siedziby Udzielającego zamówienia. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

4. Osoby odpowiedzialne za wykonywanie niniejszej umowy (osoby do kontaktu): 

1) ze strony Udzielającego zamówienia – …………………………………………………… 

2) ze strony Przyjmującego zamówienie – …………………………………………………... 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
 
 
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                    PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIA 
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Załącznik Nr 1 

 

Lp. Rodzaj badania Cena brutto badania w zł 

1 badania histopatologiczne  
1 bloczek 

 

2 badania histopatologiczne 
śródoperacyjne  

 

3 badanie cytologii  

szyjki macicy  

 

4 badanie cytologii 

nieginekologicznej 

 

5 badania immunohistochemiczne  

6 sekcja zwłok   

 


