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Umowa 

 

zawarta w dniu…………………………… pomiędzy: 

 

 

Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.  

z siedzibą: ul. Jana Pawła II 2,57-320 Polanica – Zdrój zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia 

– Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000438391, NIP 8831788549, REGON  

020493961 reprezentowanym przez: 

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

 

zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym zamówienia” 

 

a 

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

                                                              /podmiotem leczniczym/ 

z siedzibą: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………………………………………………………………………. 

 

KRS…………………., NIP…………………, REGON………………….. 

reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie” 

 

 

Umową zawarto na podstawie postępowania konkursowego przeprowadzonego w trybie art. 26 ustawy z dnia 

15.04.2011 r. o działalności leczniczej. 

§ 1 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania następujących badań diagnostycznych:  

1) Histopatologicznych, 

2) Histopatologicznych przyśpieszonych, 

3) Histochemicznych, 

4) Immunohistochemicznych, 

5) Cytologicznych, 

6) Receptorów estrogenowych, progesteronowych i Her-2/neu (razem w komplecie),  

7) Oznaczenie receptora HER II metodą FISH, 

8) Cytomorfologicznych, 

9) Cytochemicznych, 

10) Immunofenotypowych szpiku kostnego, 

11) Oligobiopsyjnych, 

12) Śródoperacyjnych, 

13) Histopatologicznych w ramach programu przesiewowego wczesnego wykrywania raka jelita grubego,  

14) Konsultacje histopatologiczne wykonywane w referencyjnej pracowni współpracującej, 

15) Skrojenie bloczka i barwienie HE, 

16) Barwienie immunohistochemiczne, 

17) Przygotowanie preparatu do badań IHC.  

18) Badania sekcyjne 

19) Ocena preparatu immunohistochemicznego 

20) Barwienie EBER met. Hybrydyzacji in situ (EBER-ISH) 

21) Badanie mutacji V600 genu BRAF 

22) Badanie mutacji w genach RAS 

2. Podstawę wykonania badania diagnostycznego stanowi skierowanie wystawione przez lekarzy 

Udzielającego Zamówienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w 
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sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz  z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie standardów organizacyjnych 

opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii.  Wzór skierowania zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie udostępni Udzielającemu zamówienie procedury dotyczące:  

1) zlecania badań przy wykorzystaniu skierowania na badanie;  

2) pobierania materiału wraz z określeniem sposobu oznakowania pojemników z pobranym materiałem;  

3)  transportu materiału  i postępowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań 

zbiorczych podczas transportu;  

4) przyjęcia i rejestracji materiału, w tym dokumentowania procesu sprawdzania zgodności danych ze 

skierowania z przekazanym materiałem, postępowania w przypadku stwierdzenia niezgodności lub 

braku danych w skierowaniu na badania;  

5) przechowywania i utylizacji materiału;  

6) udostępniania bloczków parafinowych, preparatów histopatologicznych oraz preparatów 

cytologicznych i warunków ich przechowywania. 

§ 2 

1. Badania diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust 1  wykonywane będą w terminie podstawowym do 5 

dni roboczych. Przez termin podstawowy rozumie termin do wykonania badania, bez konieczności 

wykonania badań dodatkowych lub dalszych badań specjalistycznych. 

2. Badania diagnostyczne wykonywane w ramach leczenia onkologicznego DILO w terminie do 2 dni 

roboczych z zastrzeżeniem ust 1 zdanie drugie, przy czym Przyjmujący zobowiązany jest do zachowania 

terminu zgodnego z wymogami NFZ w zakresie leczenia onkologicznego pacjentów.  

3. Materiały do badań odpowiednio zabezpieczone przez Udzielającego Zamówienie odbiera Przyjmujący 

zamówienie własnym transportem co najmniej 2 razy w tygodniu. Koszt odbioru materiałów do badań 

oraz przekazania wyników badań nie obciąża Udzielającego Zamówienie. Wyniki badań Przyjmujący 

zamówienie zobowiązuje dostarczyć w dniu odbioru materiałów do badań lub wysłać na adres 

Udzielającego zamówienie.  Osoby dostarczające wyniki i odbierające skierowania wraz z materiałami do 

badań w imieniu Przyjmującego zamówienie będą wyposażone w imienne identyfikatory. Udzielający 

zamówienie ma prawo  do zweryfikowania  zgodności  dokumentu tożsamości osoby upoważnionej  z jej 

identyfikatorem. Strony ustalają, że każdorazowo osoba upoważniona przez Przyjmującego zamówienie 

potwierdza odbiór skierowań i materiału do badań w książce badań histopatologicznych Udzielającego 

zamówienie. W przypadku przesyłania wyników badań drogą pocztową Przyjmujący zamówienie 

zobowiązany jest do umieszczenia wyników dla poszczególnych komórek w odrębnych kopertach 

i przesłanie ich w  jednej kopercie zbiorczej. 

4. W stanach nagłych badanie zostanie wykonane po uprzednim uzgodnieniu terminu jego realizacji z 

personelem Przyjmującego zamówienie.  Na skierowaniu należy umieścić napis „CITO”. 

5. Wykonanie sekcji zwłok nastąpi po ówczesnym uzgodnieniu terminu oraz wskazaniu przez lekarzy 

kierujących w jakim zakresie zlecana jest sekcja zwłok. 

§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż badania diagnostyczne wykonywane będą przez wykwalifikowany 

personel medyczny wykazany w postępowaniu konkursowym, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do terminowego oraz rzetelnego wykonywania badań 

diagnostycznych. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczących 

pacjentów oraz wyników badań a także do zabezpieczenia przed przypadkowym lub niezgodnym 

z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub 

nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych.  

§ 4 
Mając na uwadze obowiązujące Rozporządzenie 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) (dalej RODO), Strony ustalają, że w związku z realizacją zadań 

określonych niniejszą umową: 
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 wykonując działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, Strony pozostają odrębnymi administratorami danych osobowych Pacjentów oraz Personelu 

zawartych w dokumentacji medycznej, którą stanowią skierowania na badania przekazywane 

Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę oraz wyniki badań przekazywane Zleceniodawcy przez 

Zleceniobiorcę, 

 przetwarzanie danych osobowych przez Strony odbywa się na zasadach i zgodnie z ustawą z dnia  15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta, 

 w zakresie w jakim pozostają odrębnymi administratorami danych, Strony samodzielnie wykonują 

obowiązki, które RODO nakłada na administratorów. 

 

§ 5 

 

1. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje przekazywane Zleceniobiorcy przez 

Zleceniodawcę bez względu na sposób ich przekazania (ustnie, pisemnie, na nośniku 

elektromagnetycznym lub innym) za wyjątkiem tych informacji, które w chwili ujawnienia lub 

przekazywania Zleceniobiorcy zostaną wyraźnie określone jako nie objęte poufnością oraz wszelkie, 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje gospodarcze, w tym handlowe, techniczne, 

technologiczne, prawne, organizacyjne, know-how dotyczące Zleceniodawcy lub jego współpracowników 

i kontrahentów, uzyskane przez Wykonawcę w związku lub przy wykonywaniu umowy. 

2. W przypadku, kiedy przekazanie informacji następuje w sposób niedookreślony co do ich poufności, bądź 

nie, przyjmuje się, że są to informacje poufne. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że wszelkie przekazywane i ujawnione mu przez Zleceniodawcę 

informacje poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane 

wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy oraz, że nie zostaną przekazane lub ujawnione 

jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej w formie 

pisemnej. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek sposób nie 

rozpowszechniania informacji poufnych, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to potrzebne w celu realizacji 

umowy, w których to przypadkach wszelkie takie kopie będą własnością Zleceniodawcy i po ustaniu 

niniejszej umowy zostaną przekazane Zleceniodawcy 

 

§ 6 

1. Zapłata za wykonane badania diagnostyczne nastąpi w okresach miesięcznych na podstawie faktury 

wystawionej przez Przyjmującego zamówienie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, na konto 

wskazane na fakturze. Załącznik do faktury stanowi zestawienie, na którym pracownia podaje nr  

identyfikujący pacjenta u Udzielającego Zamówienie (nr z Książki Oddziałowej/Księgi Poradni/ Pracowni) 

oraz rodzaj wykonanego oznaczenia/badania, z podziałem na poszczególne komórki kierujące materiały 

do wykonania badania. 

2. Ceny badań określone zostały w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.   

3. Cena jednostkowa badania uwzględnia wszystkie niezbędne koszty do wykonania niniejszej umowy.  

4. Brak zapłaty w terminie wskazanym na fakturze spowoduje naliczenie przez Przyjmującego zamówienie 

odsetek ustawowych. 

§ 7 

1. Zmiany cen w okresie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen urzędowych 

(dla pozycji z cenami urzędowymi) lub w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany cen 

za wykonywane usługi, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do powiadomienia Udzielającego 

zamówienie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.  

2. Zmiany umowy, w tym także cen wymagają sporządzenia aneksu podpisanego przez strony pod rygorem 

nieważności. 

3. W przypadku nie podpisania aneksu umowa rozwiązuje się w trybie przewidzianym w § 9. 
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§ 8 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poddać się kontroli Udzielającego Zamówienia oraz Narodowego 

Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z 

Funduszem. 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wprowadzenia umowy w portalu świadczeniodawcy 

prowadzonym przez NFZ.  

§ 9 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00zł w każdym 

przypadku: 

1) nieterminowego odbioru materiałów do badań 

2) nieterminowego przekazania wyników badań przy czym nie dotyczy to badań dla których niezbędne 

jest wykonanie badań dodatkowych lub dalszych badań specjalistycznych, 

3) odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Udzielającego Zamówienia. 

§ 10 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 1 stycznia 2021 r. do …………………….  

2. Osoby odpowiedzialne za kontakt i realizacji niniejszej umowy:  

1. ze strony Udzielającego zamówienia –  ……………..  

tel. ……………. (mail …...........................................) 

2. ze strony Przyjmującego zamówienie –  ……………. 

3. tel. …………….. (mail …...........................................) 

3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowa za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia bez 

wskazania przyczyny. 

4. W przypadku, gdy jedna ze stron rażąco narusza postanowienia umowy, drugiej stronie przysługuje 

prawo rozwiązania przedmiotowej umowy bez okresu wypowiedzenia.   

 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Przyjmujący zamówienia        Udzielający zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Katarzyna Siusta 
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              Załącznik nr 1 

                                                                     do umowy z dnia …………………..  

 

 

Cennik badań diagnostycznych  

 

 

 

L.p. Rodzaj usługi Cena 

1.  Badanie histopatologiczne  

2.  Badanie histopatologiczne przyśpieszone  

3.  Badanie histochemiczne  

4.  Badanie immunohistochemiczne  

5.  Badanie cytologiczne  

6.  

Badania receptorów estrogenowych, progesteronowych i Hes-2/neu (razem w 

komplecie)  
 

7.  Oznaczenie receptora HER II metodą FISH  

8.  Badanie cytomorfologiczne  

9.  Badanie cytochemiczne   

10.  Badanie immunofenotypowe szpiku kostnego  

11.  Badanie oligobiobsyjne  

12.  Badanie śródoperacyjne  

13.  
Badanie histopatologiczne w ramach programu przesiewowego wczesnego 

wykrywania raka jelita grubego  
 

14.  
Konsultacje histopatologiczne wykonywane w referencyjnej pracowni 

współpracującej 
 

15.  Skrojenie bloczka i barwienie HE  

16.  Barwienie immunohistochemiczne  

17.  Przygotowanie preparatu do badań IHC  

18.  Badanie sekcyjne  

19.  Ocena preparatu immunohistochemicznego  

20.  Barwienie EBER met. Hybrydyzacji in situ (EBER-ISH)  

21.  Badanie mutacji V600 genu BRAF  

22.  Badanie mutacji w genach RAS  

 


