
 
 

 
 

 

„Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz 

cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020 

WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu ……………………….. r.,  w Korfantowie pomiędzy: 

…………………………………….  z siedzibą w ………………………….., kod pocztowy ………………., 

NIP: ……………………,REGON: ………………………, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: ………………………., o kapitale 

zakładowym …………………. PLN, reprezentowana przez:  

…………………………………………….. – Prezesa Zarządu 

dalej „Zamawiającym”, a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  

zwaną dalej „Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w 

… pod numerem ... – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 

2 do umowy, reprezentowaną przez ...
1
/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy
2
, 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panią/Panem …,zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i 

numer …, o numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …,  

prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę 

miasta/miejscowości) – zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy
3
,
 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

o następującej treści: 

§ 1 
Cel umowy 

1. Celem umowy jest wykonywanie badań laboratoryjnych dotyczących oznaczenia stężenia 
glukozy w osoczu krwi żylnej oraz badań OGTT uczestnikom projektu „Subregion Środkowy - 
wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy 
wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” (zwanego  dalszej części umowy 
„Projektem”), skierowanym do wykonania badań przez Zamawiającego,  w zakresie i na 

                                                           
1
 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 

2
 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 

3
 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 



 
 

 
 

warunkach określonych w poniższych postanowieniach oraz ofercie wykonawcy, które stanowią 
integralną część niniejszej umowy. 

2. Opis sposobu pobierania i opisywania materiału oraz wzoru zapisów wymaganych na 
skierowaniu stanowią załącznik do niniejszej umowy.  

 
§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych 
polegających na wykonywaniu badań laboratoryjnych: oznaczenia stężenia glukozy w osoczu 
krwi żylnej oraz OGTT. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 realizowane będą w ilościach uzależnionych od potrzeb i 
ustaleń pomiędzy stronami.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność punktów pobrań materiałów do badań  
zgodnie ze złożoną ofertą: 
 
a) adres: ……………………………………………….…………… laboratorium dostępne w dniach: 

………………….., w godzinach: …………………………………… 
b) adres: ……………………………………………….…………… laboratorium dostępne w dniach: 

………………….., w godzinach: …………………………………… 
4. Jeżeli Wykonawca zaoferował możliwość przesyłania wyników badań w wersji elektronicznej, na 

Wykonawcy ciąży obowiązek zorganizowania u Zamawiającego dostępu do wyników badań 
sporządzonych w formie elektronicznej, w szczególności poprzez udostępnienie odpowiedniego 
oprogramowania, jeżeli nie jest ono powszechnie i nieodpłatnie dostępne. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych o których mowa w § 2  z 

należytą starannością zawodową. 
2. Wykonawca zobowiązany jest także do: 

 zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, okazania polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa wyżej przy podpisywaniu niniejszej umowy oraz przekazania 
Zamawiającemu kopii tej polisy, 

 utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałe, ubezpieczeniowej sumy 
gwarancyjnej (wartości ubezpieczenia). 

 w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż czas trwania niniejszej umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające kontynuację ubezpieczenia. 

 
 
 

§ 4 
Sprzęt, aparatura i materiał medyczne 

Materiały zużywalne niezbędne do pobierania  materiałów do badań zapewnia Wykonawca. 
 

§ 5 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających 
kwalifikacje odpowiednie do realizowanego przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udzielane świadczenia zdrowotne będące 
przedmiotem zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zakresie 
przedmiotu umowy zleconego do podwykonania osobom trzecim. 

4. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, chyba że Zamawiający pod rygorem nieważności, wyrazi na to zgodę na piśmie albo co 
innego wynika z postanowień niniejszej umowy.  



 
 

 
 

 
§ 6 

Kontrola realizacji umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającego, w tym również kontroli 

przeprowadzanej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. 
2. Kontrola obejmuje w szczególności ocenę jakości i terminowości wykonania umowy, w tym: 

a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych,  
b) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, 
c) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. 

 
§ 7 

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zarówno co do sposobu jej prowadzenia jak i jej zakresu. 

 

§ 8 
Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie ustalają, iż należność za udzielane świadczenia zdrowotne będzie kwotą 
wynikającą z iloczynu wykonanych badań oraz ceny zawartej w złożonej ofercie, która stanowi 
załącznik do niniejszej umowy.  

2. Należność z tytułu wykonywania umowy ustalona zgodnie z punktem pierwszym płacona będzie w 
terminach miesięcznych na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę wraz z ewidencją 
ilości wykonanych świadczeń, jeżeli jej treść odpowiadać będzie ilości i wartości udzielonych 
świadczeń. 

3. Należność będzie płatna przelewem bankowym z konta Zamawiającego na Wykonawcy. 
Należność płatna będzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Wykonawcę. 

4. Za datę spełnianie świadczenia pieniężnego uznaje się dzień w którym nastąpiło obciążenie 
rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 9 
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywane świadczenia, o których mowa w § 2. 
2. Wykonawca i Zamawiający ponoszą odpowiedzialność solidarną za wyrządzone szkody przy 

udzielaniu świadczeń określonych w § 2 niniejszej umowy. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania wyrządzające szkodę w 

majątku Zamawiającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 
 

§ 10 
Czas obowiązywania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od …………. r. do ……………. r. 

§ 11 
Renegocjacje warunków umowy 

1. Strony dopuszczają możliwość renegocjacji treści niniejszej umowy, jeżeli zajdą istotne 
okoliczności lub wystąpią szczególne zjawiska, których przy negocjacji umowy strony nie mogły 
przewidzieć i przez to nie brały pod uwagę przy jej zawieraniu. 

2. Wniosek zawierający propozycję zmian warunków umowy powinien być zgłoszony w formie 
pisemnej i zostać przedłożony drugiej stronie, co najmniej na dwa tygodnie przed proponowanym 
terminem zmiany umowy. Propozycja negocjacji powinna zawierać uzasadnienie prawne, 
faktyczne i ekonomiczne. 

3. Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
Kary umowne 

1. Za każdy przypadek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania badania lub badań 
określonych w niniejszej umowie albo nieprawidłowe udokumentowanie badania lub badań przez 
Wykonawcę, Zamawiający może żądać zapłaty kar  umownych każdorazowo  w wysokości do 3-



 
 

 
 

krotnych należności ceny jednostkowej brutto każdego niewykonanego lub nieprawidłowo 
wykonanego badania. Za niewykonanie badania rozumie się także niedostępność punktu poboru 
materiału w dniach lub godzinach określonych niniejszą umową. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kwot kar umownych z bieżących należności 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania w wysokości przewyższającej 
zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 
Rozwiązanie umowy 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

2. Wypowiedzenia można dokonać na koniec miesiąca kalendarzowego. 
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w razie jej niewykonania lub nienależytego 

wykonywania (wypełniania obowiązków) przez Wykonawcę, w szczególności: 
- niewypełnienia warunków umowy lub wadliwego ich wykonywania, a przede wszystkim 

negatywnej oceny merytorycznej udzielanych świadczeń, ograniczenie dostępności świadczeń i 
zawężenie ich zakresu, 

- rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy. 
4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym (bez 

zachowania okresu wypowiedzenia) w razie: 
- rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, 
- występowania uzasadnionych skarg pacjentów, gdy wynikają one z rażącego naruszenia 

niniejszej umowy oraz przepisów prawa, 
- utraty prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę. 
5. Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku rażącego naruszenia istotnych 

postanowień umowy przez Zamawiającego. 
6. Umowa ulega rozwiązaniu w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalszą jej 

realizację, przez które rozumie się w szczególności: 
a) utratę przez Wykonawcę zamówienie koniecznych uprawnień do realizacji świadczeń 

zdrowotnych, 
b) zaprzestanie realizacji świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego, 
c) w razie wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcę, jeżeli nie 

zawrze niezwłocznie kolejnej umowy ubezpieczenia. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu 

okoliczności, o których mowa w ustępie 6a, c oraz spowodowanej innymi przyczynami 
niemożności udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

8. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą poinformowania na piśmie drugiej strony o zaistniałych 
okolicznościach stanowiących podstawę rozwiązania umowy. 

 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie warunków i treści niniejszej 
umowy. 

2. Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy 
polubownie. W przypadku braku porozumienia między stronami na tle realizacji postanowień 
niniejszej umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej. 

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

 

Zamawiający                                                                       Wykonawca 

 


