
Znak:

UMOWA

zawarta w …………………………………….. dnia ………………………………….. r. pomiędzy:

Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 
35-301 Rzeszów
NIP: 8131502114, REGON: 690697529
KOD ŚWIADCZENIODAWCY: 09R/010046

zwanym dalej „ZLECENIODAWCA” reprezentowanym przez:

Dyrektora: mgr Barbarę Rogowską 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwanym w treści umowy „ZLECENIOBIORCA” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………….

§1

Niniejsza umowa obowiązuje na okres 24 miesięcy od …………………………….. do ………………………    bez
określenia całkowitej  wartości   oraz dokładnej    ilości  oznaczeń   przedmiotu umowy określonego w
Załączniku nr 1   (lista wykonywanych badań wraz z ceną  jednostkową). 

§2

1. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  na  rzecz  Zleceniodawcy  badań
laboratoryjnych   Załącznik  nr  1 do  niniejszej  Umowy,  w  ramach  udzielania  przez  niego
świadczeń  zdrowotnych,  z   materiałów  pobranych,  zabezpieczonych  
i dostarczonych przez  Zleceniodawcę. Badania wykonywane będą na podstawie skierowania
wystawionego przez  Zleceniodawcę i  opatrzonego jego pieczątką, a także pieczątką lekarza
kierującego. 



2. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  Zleceniodawcy procedur  laboratoryjnych
określających rodzaj, przygotowanie, zabezpieczenie  oraz transport materiału biologicznego
potrzebnego do wykonania badań laboratoryjnych zawartych w Załączniku nr 1. 

3. Zleceniobiorca   zobowiązuje  się  do  dostarczenia  Zleceniodawcy kopii  posiadanych
certyfikatów  laboratoryjnych,  a  także  spisu  podwykonawców badań laboratoryjnych  jeżeli
badania nie są wykonywane u Zleceniobiorcy. 

4. Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  Zleceniobiorcy wynagrodzenia  za  badania,  
o których mowa w ust. 2 według cen określonych w Załączniku nr 1 – z zastrzeżeniem zmiany
cen przewidzianym w §5. Wynagrodzenie obliczane będzie jako iloczyn faktycznie zleconych 
i wykonanych badań oraz cen określonych w Załączniku nr 1.

5. Zleceniobiorca  oświadcza,  że  świadczenia  zdrowotne  udzielane  innym  podmiotom,  
na podstawie zawartych z nimi umów, nie będą miały wpływu na ilość, jakość i terminowość
świadczeń będących przedmiotem umowy.

§3

1. Zleceniodawca zobowiązuje  się  dostarczać  materiał  biologiczny  zgodnie  z  zaleceniami
Zleceniobiorcy do wskazanego przez niego punku przyjęć materiału biologicznego do badań
laboratoryjnych.

2. Zleceniodawca zobowiązuje  się  dostarczać  materiał  biologiczny  wraz  z  odpowiednimi,
kompletnie wypełnionymi skierowaniami na badania laboratoryjne (pieczątka zleceniodawcy
 i  lekarza  kierującego,  dane  pacjenta:  imię,  nazwisko,  PESEL,  adres  zamieszkania,  data  
i  godzina pobrania  wraz z  pieczątką  osoby pobierającej  materiał),  a  także  przekazać  inne
informacje niezbędne do wykonania  prawidłowej  analizy  i  interpretacji  wyniku badania.   
W przypadku zlecenia na badanie genetyczne Zleceniodawca zobowiązuje się do dołączenia
podpisanego i wypełnionego przez pacjenta druku Deklaracji Świadomej Zgody na Wykonanie
Badań Genetycznych.

3. Zleceniodawca zobowiązuje  się  odpowiednio  zabezpieczyć  materiał  biologiczny  w
odpowiednim pojemniku transportowym oznaczonym naklejką: Materiał Biologiczny.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje  się  do  wykonywania  umowy  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
medycznej i praktyk laboratoryjnych z jednoczesnym zachowaniem należytej staranności oraz
poszanowaniu praw pacjentów do zachowania w tajemnicy spraw związanych z udzielonymi
im w ramach umowy świadczeń zdrowotnych. 

5. Zleceniobiorca ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  usług,  z  zastrzeżeniem  sytuacji,  
w których materiał do badań został nienależycie przygotowany do analizy.

6. W  uzasadnionych  przypadkach  otrzymania  błędnych  wyników,  badania  będą  zawsze
powtórzone bezpłatnie – na koszt Zleceniobiorcy. W przypadkach nieuzasadnionych – koszty
powtórzonego badania pokryje Zleceniodawca.



7. Zleceniobiorca  ma  prawo  prowadzenia  rejestru  zrealizowanych  świadczeń  zgodnie  
z wymogami dla prowadzenia dokumentacji medycznej określonymi właściwymi przepisami
prawa.

8. Zleceniodawca zobowiązuje  się  pokryć  koszty  pobrania,  zabezpieczenia  oraz  transportu
materiału biologicznego do badań laboratoryjnych określonych w Załączniku nr 1.

9. Zleceniodawca  zobowiązuje  się  zapoznać  z  procedurami  zlecenia,  pobierania  i  transportu
materiału  do badań laboratoryjnych,  będących przedmiotem umowy, dostarczonymi przez
Zleceniobiorcę.

10. Zleceniobiorca zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  powiadomienia  Zleceniodawcy o  fakcie
nieprawidłowego pobrania materiału lub jego zniszczeniu. Materiał taki zostanie zutylizowany
przez Zleceniobiorcę.

11. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego,  telefonicznego  oraz  pisemnego
zawiadomienia  Zleceniodawcy o  awarii  sprzętu  medycznego  i  niemożności  wykonywania
badań, o których mowa w Załączniku nr 1, oraz o przypuszczalnym terminie naprawy.

12. Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie co
najmniej działań związanych z realizacją umowy.

§4

1. Wydruki  wyników  badań  laboratoryjnych  muszą  zawierać  stosowane  przez  laboratorium
zakresy  wartości  referencyjnych  oraz  muszą  być  autoryzowane  przez  diagnostę
laboratoryjnego zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej . 

2. Minimalna liczba osób wykonujących świadczenia badań genetycznych  wynosi 2.

3. Wyniki badań w formie papierowej wykonanych przez Zleceniobiorcę, przekazywane będą do
Zleceniodawcy na koszt Zleceniobiorcy listem poleconym.

4. Zleceniobiorca zobowiązuje  się  przesyłać  do  Zleceniodawcy wyniki  badań  w  formie
papierowej  zbiorczo   ,  bez  względnej  zwłoki  po  ich  uzyskaniu,  lub  na  adres  pocztowy:
Kliniczny Szpital  Wojewódzki  Nr  2  im.  Jadwigi  Królowej  w Rzeszowie,  ul.  Lwowska 60,  
35-301 Rzeszów  z  dopiskiem „Kliniczny Zakład Diagnostyki  Laboratoryjnej”,  skąd zostaną
one przekazane do odpowiednich Klinik Szpitala.

5. Niezależnie  od  formy przekazania  oryginału  wyniku  w formie  papierowej,  Strony  ustalają
dodatkowe drogi przekazania informacji o wyniku w przypadku badania zleconego w trybie
pilnym (dopuszcza się pozostawienie 2 opcji uzyskiwania wyników):

a)  pocztą  elektroniczną*/**  w  formie  pliku  zaszyfrowanego  na  adres  e-mail  Zleceniodawcy
kzdl@szpital2.rzeszow.pl lub  na  adres  e-mail  Kliniki podany  na  skierowaniu  znajdujący  się  
w  domenie  Zleceniodawcy  (na  prośbę  lekarza  zlecającego  badanie,  którego  pieczątka  widnieje  



na skierowaniu)

->  hasło  klucz  zostanie  każdorazowo  uzgodnione  telefonicznie  przez  upoważnionego  pracownika
Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  lub lekarza Kliniki Zleceniodawcy  ze wskazaną osobą
przez Zleceniobiorcę 

b)  w  formie  dostępu  dla  Klinicystów  Zlecających  badanie  do  platformy  wyników  ON  LINE
Zleceniobiorcy

Upoważnione osoby po stronie Zleceniodawcy:

pracownicy KZDL:

 …………………………………………………………………………………………………………………..................................………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

oraz lekarze Klinik Zleceniodawcy.

Osoba upoważniona przez Zleceniobiorcę 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

b) telefonicznie*/**

-> lekarzowi zlecającemu badanie, którego pieczątka widnieje na skierowaniu. Po podaniu przez niego
danych pacjenta: imię, nazwisko, PESEL oraz pełną nazwę Kliniki Zleceniodawcy 

-> w/w upoważnionym pracownikom Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  po wstępnej
weryfikacji.  Pracownik KZDL zobowiązany jest do podania danych pacjenta:  imię,  nazwisko, PESEL
oraz danych lekarza kierującego: imię i nazwisko.

c) wyniki on-line*/**

->  na portalu, platformie  internetowej wyników on-line  Zleceniobiorcy, o ile taką posiada, poprzez
podanie: unikalnego loginu oraz hasła dla upoważnionych pracowników KZDL, a także indywidualnie
dla   Klinik  Zleceniodawcy.  Wyniki  on-line  winny  być  opatrzone kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym. Dostęp do wyników  on-line 24h/dobę.  

§5

1. Należność  za  wykonane  badania  regulowana  będzie  przez  Zleceniodawcę na  podstawie
comiesięcznych faktur wystawianych przez Zleceniobiorcę – zgodnie z rozliczeniem skierowań
za dany miesiąc, których wykaz stanowić będzie załącznik do faktury. 

* Niewłaściwe skreślić
** Pozostawić zapisy wyłącznie odpowiadające wybranej metodzie przekazywania wyników



2. Rozliczenie  skierowań  stanowiące  załącznik  do  umowy  stanowić  będzie  wykaz  usług,
zawierających  nazwisko  i  imię  pacjenta,  rodzaj  usługi  medycznej,  jej  koszt  oraz  datę
wykonania.

3. W  treści  wystawionej  faktury,  Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  podać  za  każdym  razem  
nr  umowy  tj.  umowa  nr  …………………………………………………………………………………………  
z dnia ……………………………………………………...

4. Faktury wystawiane będą do 10 dnia każdego miesiąca.

5. Termin płatności faktur: 60 dni od daty wystawienia faktury. 

6. Należność  z  tytułu  wykonywanych  usług  wg  faktur  wystawionych  przez  Zleceniobiorcę,
przekazywana  będzie  przez  Zleceniodawcę przelewem  na  numer  konta  bankowego  
Zleceniobiorcy wskazany w treści faktury.

7. W przypadku  wystawienia  faktury  korygującej  Zleceniobiorca zobowiązuje  się  dostarczyć  
ją w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia pomyłki.

8. Zleceniobiorca ma  prawo  zmienić  cenę  badań  wyszczególnionych  w  Załączniku  nr  1 ,  
które  obejmuje  niniejsza  umowa  w  przypadku  zmiany  cennika  –  raz  na  pół  roku,  
bez konieczności  sporządzania  aneksu,  ale zobowiązany jest  do powiadomienia  o zmianie
Zleceniodawcę, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

9. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur bez podpisu.

§6

1. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. W  przypadku  naruszenia  istotnych  warunków  niniejszej  umowy  przez  jedną  ze  Stron,
szczególnie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy,  druga  ze  Stron  zastrzega
sobie  prawo  rozwiązania  umowy  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia,  tj.  ze  skutkiem
natychmiastowym.

3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej.

§7

1. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  skutecznej  i  należytej  ochrony  danych
osobowych, do których uzyska dostęp w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej
umowy,  jak  również  do  niewykorzystywania  tych  danych  do  celów  innych  niż  realizacja
niniejszej umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia 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 osobowych „RODO”) a także do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z póź. Zm.)  
w  szczególności  do  ochrony  danych  osobowych  przetwarzanych  w  celu  ochrony  stanu
zdrowia,  świadczenia  usóg  medycznych  lub  leczenia  pacjentów przez  osoby  trudniące  się
zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem
usług  medycznych,  w  zakresie  dostępu  do  tych  danych,  zachowania  ich  
w tajemnicy oraz nie wykorzystywania w innym celu.

§8

1. Zleceniobiorca przyjmuje  na  siebie  obowiązek  poddania  się  kontroli  Zleceniodawcy,
Narodowego  Funduszu  Zdrowia  oraz  innych  uprawnionych  organów  i  osób,  szczególnie  
w zakresie dostępności, jakości i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych jak i obowiązek
udostępnienia wszelkich informacji i danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

2. W  celu  umożliwienia  przeprowadzenia  kontroli  Zleceniobiorca zobowiązuje  się  
do  przedstawienia  na  życzenie   Zleceniodawcy odpowiednich  dokumentów,  a  także  
do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji. 

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia
w zakresie wykonywanych badań na rzecz Zleceniodawcy w godzinach pracy Zleceniobiorcy 
i po wcześniejszym uzgodnieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§9

1. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego,
ustawy o działalności leczniczej oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawa.

2. W przypadku pojawienia  się  kwestii  wątpliwych lub sporów na tle  realizacji  postanowień
niniejszej  umowy,  Strony  zobowiązują  się  w  pierwszej  kolejności  do  ich  rozpatrywania  
na drodze wzajemnych uzgodnień i porozumień. 

3. Brak kompromisu w sprawach spornych wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy będzie
rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu wewnętrznego  w siedzibie
Zleceniobiorcy



§10

Zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy aneksu pod rygorem unieważnienia.

§11

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

Zleceniodawca                                                                                                                      Zleceniobiorca


