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Załącznik nr 4A do SWKO 
PROJEKT UMOWY 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 
zawarta w Katowicach dnia ………………….. , 

zwana dalej „Umową” 
pomiędzy: 
Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach – s.p.z.o.z., 40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65, 
wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych 
i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód 
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000102533, 
posiadającym nr NIP: 634-23-05-444, REGON: 276267686, 
zwanym dalej „Udzielającym zamówienie”, 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………… 
a 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
zarejestrowaną w ................................................................... Nr KRS ................................................................... 
NIP:....................................... REGON............................................................ , 
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie” 
reprezentowanym przez …………………………………… 
łącznie zwanymi „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”. 

 
§ 1 

PODSTAWA ZAWARCIA 
Umowa zostaje zawarta w wyniku  postępowania konkursowego na „Udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych ”przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 ze zm.), art. 146 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.). 

 
§ 2 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem Umowy jest udzielanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie części 1 - wykonywania badań histopatologicznych wraz z dokonaniem ich opisów. 
2. Udzielający zamówienie powierza, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania przedmiot 

umowy określony w ust.1.  
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia oraz pozostałymi zapisami Szczegółowych Warunków Konkursu 
Ofert, zwanych dalej „SWKO”, oraz zgodnie z ofertą Przyjmującego zamówienie 
z dnia …………, której Formularz ofertowo-cenowy stanowi integralny Załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Podmiot świadczący usługi będzie odpowiednio stosować standardy określone w Rozporządzeniu 
Ministra zdrowia z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w 
dziedzinie patomorfologii (Dz.U. z 2017 r. poz. 2435). 

5. Podstawą do wykonania badań przez Przyjmującego zamówienie będzie pisemne zlecenie 
wystawione przez Udzielającego zamówienie zawierające: datę pobrania materiału, nazwę komórki 
organizacyjnej, nazwisko i imię pacjenta, PESEL pacjenta, rodzaj materiału, dane kliniczne, podpis i 
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pieczątkę imienną lekarza kierującego. Każdy pojemnik z materiałem tkankowym dołączony do 
zlecenia zawierać będzie opis: nazwisko i imię pacjenta oraz jego PESEL. 

6. Wykonywanie badań, które zostały określone w Formularzu ofertowo-cenowym, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy odbywać się będzie w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie. 

7. Strony dopuszczają możliwość rozszerzenia współpracy o wykonywanie dodatkowych badań zgodnych 
z potrzebami Udzielającego zamówienie. Przyjmujący zamówienie dostarczy Udzielającemu 
zamówienie cennik z uwzględnieniem dodatkowych badań, który nie wpłynie na ocenę oferty.  

8. Strony dopuszczają możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami badań wyszczególnionych 
w Formularzu ofertowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr 1do Umowy, przy zachowaniu 
maksymalnej wartości Umowy. 

9. W związku z realizacją przedmiotu Umowy Strony, działając jako odrębni administratorzy danych, 
przekazują sobie wzajemnie dane osobowe w zakresie i celach w jakich jest 
to konieczne do wykonania Umowy, w szczególności w zakresie dostępu, przechowywania 
i opracowywania danych dla celów związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, 
w tym w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 
o Prawach Pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2022.poz. 1876 ze zm.). 

 
§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
1. W ramach Umowy Udzielający zamówienie: 

1) zapewni we własnym zakresie i we własnej siedzibie pobór materiału badawczego; 
2) wyda, wystawione przez uprawnionego pracownika, zlecenie, opisze i zaewidencjonuje 

przygotowany materiał badawczy w formie papierowej, przy czym zlecenie zawiera: datę pobrania 
materiału, nazwę komórki organizacyjnej, nazwisko i imię pacjenta, PESEL pacjenta, rodzaj 
materiału, dane kliniczne, podpis i pieczątkę imienną lekarza kierującego; każdy pojemnik 
z materiałem tkankowym dołączonym do zlecenia zawiera opis: nazwisko i imię pacjenta i jego 
PESEL;  

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie 
udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach 
zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. 

3. W ramach Umowy Przyjmujący zamówienie: 
1) zapewni na własny koszt i własnym transportem odbiór materiału do badań z siedziby 

Udzielającego zamówienie w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1100, 
a w szczególnych przypadkach (np. transplantacji) zapewni możliwość wykonania badania 
całodobowo po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, 

2) zapewni na własny koszt i własnym transportem dostarczenie oryginałów wyników w dwóch 
egzemplarzach w trakcie odbioru materiałów do badania, 

3) zapewni wykonywanie badań z udostępnieniem wyników w formie elektronicznej, przy czym czas 
oczekiwania: 
a) na elektroniczne i papierowe przesłanie wyników badania 5 dni roboczych w trybie „zwykłym” 

oraz 2 dni robocze dla badania oznaczonego „Cito”- badanie pilne; termin liczony jest 
od momentu odbioru materiału histopatologicznego przez Przyjmującego zamówienie, 

b) na wynik badania śródoperacyjnego nie może przekroczyć 30 minut od momentu dostarczenia 
materiału do badania; wynik zostanie przekazany telefonicznie, a następnie potwierdzony 
faxem lub elektronicznie do dyżurki bloku operacyjnego, 

c) na wynik badania immunohistochemicznego – 7 dni roboczych od momentu zlecenia usługi 
medycznej przez lekarza kierującego Udzielającego zamówienie w formie papierowej, 
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d) badanie histopatologiczne dużego materiału operacyjnego wykonane zostanie w terminie 10 – 
14 dni od momentu przekazania materiału do badań, 

e) badanie histopatologiczne, oznaczone DILO, zostanie wykonane w terminie do 5 dni od 
momentu przekazania do badań. 

4) udostępni wzór skierowania do badania histopatologicznego w wersji elektronicznej oraz 
dostarczy procedury przygotowania pobranego materiału tkankowego 
do transportu. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 
1) prowadzenia rejestru pacjentów zgodnie z wymogami określonymi dla prowadzenia dokumentacji 

medycznej oraz udostępnienia rejestru bądź też zestawień utworzonych na jego podstawie na każde 
żądanie zgodnie z wymogami stawianymi przez Udzielającego zamówienie lub osoby przez niego 
upoważnionej,  

2) zapewnienia ciągłości realizowanych świadczeń zdrowotnych, 
3) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP, 
4) przestrzegania ochrony danych osobowych pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), 

5) poddania się kontroli ze strony Udzielającego zamówienie oraz innych uprawnionych osób    
i organów w zakresie: 
a) sposobu udzielania świadczeń i ich jakości, 
b) prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz jej archiwizacji, 
c) przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów wewnętrznych Udzielającego Zamówienie, 

6) poddania się kontroli przez oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1285 ze zm.), w zakresie wynikającym z umowy zawartej 
przez Udzielającego zamówienie z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 
§ 4 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1 listopada 2022 r. do 31 października 2025r. 

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

1. Rozliczenia Stron za wykonanie świadczeń będących przedmiotem Umowy dokonywane będą 
miesięcznie na podstawie cen jednostkowych brutto, zgodnie z Załącznikiem nr 1do Umowy oraz ilości 
udzielonych świadczeń określonych w oparciu o rejestr, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt1 Umowy.  

2. Ceny jednostkowe ujęte w Formularzu ofertowo-cenowym, który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy 
obowiązują przez cały okres trwania Umowy. Zmiana cen możliwa jest nie wcześniej niż po 12 
miesiącach obowiązywania Umowy z zachowaniem wartości netto Umowy.  

3. W przypadku konieczności wykonania badań dodatkowych, których lekarz kierujący nie uwzględnił na 
skierowaniu / zleceniu, a których wykonanie jest niezbędne do pełnego przeprowadzenia świadczenia 
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, Przyjmujący zamówienie ma prawo wykonać i rozliczyć takie 
badanie dodatkowe, po uzyskaniu zgody lekarza kierującego, o ile badanie takie znajduje się w zakresie 
procedur objętych niniejszą Umową. 
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4. Należność za udzielone świadczenia płatna będzie przelewem na rachunek bankowy 
nr…………………………………………………………… w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 
do Sekretariatu Udzielającego zamówienie prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie 
faktury oraz wykazu świadczeń wykonanych na rzecz Udzielającego zamówienie, udostępnionego 
w formie pisemnej i elektronicznej w formacie arkusza kalkulacyjnego. 

5. Wykaz udzielonych świadczeń zawierać będzie co najmniej dane zlecającego świadczenie oraz rodzaj, 
liczbę, cenę i łączną wartość świadczenia w podziale na poszczególnych zlecających. 

6. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia konta bankowego Udzielającego zamówienie. 
 

§ 6 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
przez cały okres obowiązywania Umowy (kopia polisy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy). 

2. W przypadku przedstawienia polisy na okres krótszy aniżeli termin obowiązywania Umowy, 
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zakończenia ważności umowy 
ubezpieczenia dostarczyć polisę na dalszy okres obowiązywania Umowy. 

3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ponosi Przyjmujący 
Zamówienie na zasadzie ryzyka, co nie stanowi naruszenia postanowień art. 
27 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 633) w 
zakresie dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego.    

 
§ 7 

OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ 
1. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uzyskania 

pisemnej zgody Udzielającego zamówienie. 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać badania histopatologiczne dla podmiotów 

trzecich w taki sposób, aby działanie to nie miało negatywnego wpływu na ilość i jakość świadczeń 
będących przedmiotem Umowy. 

 
§ 8 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 
1. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności wynikających 

z Umowy, ani ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów 
gwarancyjnych w trybie Kodeksu cywilnego, w tym, w szczególności, umów poręczenia, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Udzielającego zamówienie. 

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.z 2022r. 
poz. 633 ze zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Okręgowego Szpitala 
Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z., może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. 
Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 
ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik 
finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się 
po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

3. W przypadku naruszenia przez Przyjmującego zamówienie ograniczeń, o których mowa 
w ust. 2, o stwierdzenie nieważności czynności prawnej może wystąpić także podmiot tworzący 
Udzielającego zamówienie. 
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4. Przyjmujący zamówienie gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Udzielającego 
zamówienie pod rygorem bezskuteczności: 
1) jakiekolwiek prawa Przyjmującego zamówienie związane bezpośrednio lub pośrednio 

z Umową, w tym wierzytelności Przyjmującego zamówienie z tytułu wykonania Umowy 
i związane z nimi skutki uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 

2) nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim 
lub pośrednim  skutkiem będzie zmiana wierzyciela Udzielającego zamówienie; 

3) nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku subrogacji 
ustawowej lub umownej; 

4) celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia 
inkasowego, innemu podmiotowi, w tym podmiotowi prowadzącemu pozostałą finansową 
działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności tj. 
podmiotom zajmującym się działalnością windykacyjną. 

5. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść 
Umowy o cechach poręczenia zobowiązania Udzielającego zamówienie, stanowi naruszenie przez 
Przyjmującego zamówienie zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego 
oświadczenia woli.  

 
§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Udzielający zamówienie może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Przyjmującego zamówienie na piśmie w 
terminie do 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o zmiany okoliczności. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.  
3. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem czasu, na który została zawarta, 
2) z dniem zakończenia udzielania świadczeń będących przedmiotem Umowy przez Udzielającego 

zamówienie, 
3) w przypadku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
4. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli 

Przyjmujący zamówienie nienależycie wykonuje Umowę, a w szczególności: 
1) nieterminowo dostarcza wyniki badań, 
2) wyniki badań są błędne, 
3) nie wykonuje zadań, do których jest zobowiązany na podstawie § 3 Umowy, 
4) utraty przez Przyjmującego zamówienie koniecznych uprawnień do realizacji świadczeń objętych 

Umową.   
5. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w przypadku przekształcenia, 

połączenia lub likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z. 
6. W przypadku zaistniałych okoliczności, o których mowa w ust.3, rozwiązanie Umowy nastąpi 

w terminie jednego miesiąca, licząc od daty powiadomienia Przyjmującego zamówienie, z 
zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1. 

§ 10 
ZMIANA UMOWY 
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1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień może nastąpić tylko w 
sytuacji, gdy wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
dotyczy to m.in. zmian technologicznych wykonywania badań diagnostycznych, wprowadzenia nowych 
parametrów itp. 

3. Strona wnioskująca o zmianę Umowy powinna przedłożyć w formie pisemnej wniosek o aneks 
zawierający: 
1) opis proponowanej zmiany; 
2) termin wprowadzenia zmian; 
3) uzasadnienie konieczności dokonania zmiany dla wykonania Umowy. 

4. Ewentualna zmiana Umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie 
okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego. 

5. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień Umowy 
oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Udzielającego zamówienie, jeżeli 
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

 
§ 11 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają, że w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,  

a w szczególności jakichkolwiek naruszeń ze strony Przyjmującego zamówienie zobowiązań na siebie 
przyjętych, wynikających z treści SWKO, stanowiącej integralną część Umowy, Przyjmujący 
zamówienie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Udzielającego zamówienie kary umownej: 
1) za każdy dzień opóźnienia w terminie odbioru materiału do badań lub dostarczenia wyników badań, 

o których mowa w §2, w wysokości 2% wartości brutto faktury 
za miesiąc, w którym nastąpiło nieterminowe odebranie materiału badawczego lub nieterminowe 
dostarczenia wyników badań; 

2) za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu obowiązku, o którym mowa w §3 ust. 3 pkt 3lit. d, 
w wysokości 2% wartości brutto faktury za miesiąc, w którym nastąpiło nieterminowe wykonanie 
zamówienia; 

3) za nieprzekazanie w terminie informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących przeszkodę 
w wykonaniu Umowy oraz za udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających 
wymogom udzielania świadczeń zdrowotnych w wysokości 5% wartości brutto faktury za miesiąc, 
w którym taka sytuacja wystąpiła, 

4) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Przyjmującego zamówienie  
w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy. 

2. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa ustaloną umową wysokość kary umownej. 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieunormowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 633 ze zm.). 
2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Udzielającego zamówienie. 
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3. Oferta wraz z załącznikami, SWKO z załącznikami oraz wypełniony Formularz ofertowo-cenowy 
stanowią integralną część dokumentacji postępowania, w wyniku którego podpisano Umowę. 

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

 
 
………………………….       …………………………. 
Udzielający zamówienie       Przyjmujący zamówienie 
 
 
Załączniki do Umowy: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy 
Załącznik nr 2 – Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kopia) 
Załącznik nr 3 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 


