
UMOWA  

o udzielanie zdrowotnych świadczeń diagnostycznych 

 

zawarta dnia …………………………… w Polanowie pomiędzy Zleceniodawcą - Zespołem 

Opieki Zdrowotnej w Polanowie posiadającym wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w 

Sądzie Rejonowym Sąd Gospodarczy Koszalinie pod nr 0000065370, REGON Nr 

330006122, NIP nr 669-10-72-702 reprezentowanym przez lek. med. Marka Stachowicza – 

Dyrektora ZOZ Polanów 

a   

Zleceniobiorcą …………………….. zam. ……………………………………………………. 

posiadającą prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego nr …………….. wydane 

przez ………………………………………………..; dyplom  specjalisty analityki klinicznej, 

dyplom specjalisty laboratoryjnej hematologii medycznej, wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej pod nr ……………………… w ………………..; REGON: …………………;  

NIP: …………………………… 

 

 Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie art.26 i art. 27 

ustawy z dnia 15.04.2011r. o Działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz 654) w oparciu o 

protokół komisji konkursowej. 

§ 1 

Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy obowiązki polegające na: 

1. Kierowaniu Laboratorium analitycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Polanowie. 

2. Sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem badań laboratoryjnych. 

3. Sprawowaniu nadzoru nad aparaturą i odczynnikami chemicznymi i innymi materiałami 

oraz kontrolowanie ich przydatności. 

4. Udzielaniu konsultacji i współpracy z lekarzami Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Polanowie, również za pomocą środków łączności telefonicznej. 

5. Nadzorowaniu i obsłudze komputerowych urządzeń do wieloparametrowej analizy 

płynów ustrojowych i aparatury pokrewnej. 

§ 2 

Zadaniem Zleceniobiorcy jest wykonywanie ( we współpracy z technikiem) świadczeń, o 

których mowa w § 1, zgodnie z umowami zawartymi z Zachodniopomorskim Oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innymi zleceniodawcami. 

 

§ 3 

1. Do podstawowych obowiązków Zleceniobiorcy należy wykonywanie wszystkich zadań o 

obowiązującą wiedzę i zasady etyki zawodowej osobom uprawnionym oraz 

nieuprawnionym w przypadku zagrożenia życia lub utraty zdrowia, wypadku, zatrucia, 

urazu, porodu a w szczególności: 

1. nadzorowanie czynności związanych z pobieraniem i przechowywaniem materiału 

biologicznego do badań laboratoryjnych, 

2. nadzorowanie przygotowania preparatów hematologicznych i innych, 

3. nadzorowanie wykonania badań laboratoryjnych z zakresu chemii klinicznej i 

analityki ogólnej, 

4. przeprowadzanie badań hematologicznych, 

5. ocenianie i interpretowanie wyników badań, dobieranie odpowiednich badań 

podstawowych, określania ich skuteczności diagnostycznej, 

6. prowadzenie kontroli jakości wyników badań laboratoryjnych oraz określanie 

zakresów wartości referencyjnych, 

7. nadzorowanie unieszkodliwiania użytego do badań materiału biologicznego, 



8. kontrolowanie przestrzegania przepisów bhp w laboratorium, 

9. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji wykonanych badań, 

10. prowadzenie doradztwa diagnostycznego i interpretacji wyników badań 

laboratoryjnych, 

11. nadzorowanie wydawania wyników badań, sprawdzanie ich i uwierzytelnianie, 

12. sprawowanie nadzoru nad innymi pracownikami laboratorium, 

13. doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności. 

§ 4 

1. Zleceniobiorca prowadzi dokładną i systematyczną dokumentację ze standardem 

dokumentacji obowiązującym w danej komórce. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie prowadził wobec Zleceniodawcy działalności 

konkurencyjnej narażającej Zleceniodawcę na szkodę. 

§ 5 

Zleceniobiorca współpracuje z innymi podmiotami gospodarczymi i pracownikami ZOZ 

Polanów, w celu prawidłowego wykonywania zamówienia. 

§ 6 

1. Zleceniobiorca w czasie pełnienia obowiązków świadczenia usług medycznych o których 

mowa w § 1, korzysta bezpłatnie z: 

1/ środków i materiałów  Zleceniodawcy, 

2/ obowiązujących druków do prowadzenia dokumentacji medycznej, 

3/ systemu informatycznego KS- Somed udostępnionego przez Zleceniodawcę . 

       Korzystanie z wyżej wymienionych środków może odbywać się w zakresie        

       niezbędnym do świadczenia zleconych umową usług medycznych 

2. Zleceniobiorca w trakcie trwania umowy korzystać będzie nieodpłatnie z bazy lokalowej, 

aparatury i sprzętu medycznego Zleceniodawcy. 

3. Zleceniobiorca nie może wykorzystywać środków, o których mowa w ust. 1 i 2 na cele 

odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych, chyba że odpłatność jest pobierana na 

konto Zleceniodawcy. 

§ 7 

1. W trakcie trwania umowy Zleceniobiorca we własnym zakresie i na własny koszt 

zaopatruje się w osobistą standardową odzież ochronną oraz zapewnia  pranie tej odzieży 

we własnym zakresie. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się uczestniczyć w obowiązkowych szkoleniach bhp i p.poż 

organizowanych przez Zleceniodawcę.  

§ 8 

Zleceniobiorca rozlicza się osobiście z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych 

§ 9 

1. Zleceniobiorca jest obowiązany ponadto: 
1. Zawarcia umowy ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie świadczeń udzielanych w ramach niniejszej umowy, 

obejmującej w szczególności odpowiedzialność  z tytułu 

przeniesienia  chorób zakaźnych, w tym zakażenia HIV  i  WZW – na 

minimalną  sumę gwarancyjną  ubezpieczenia w odniesieniu do 

jednego zdarzenia w wysokości równowartości w złotych  25.000 

euro. 

2. przedłożyć Zleceniodawcy umowę ubezpieczenia  odpowiedzialności 

cywilnej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, a 

jeżeli umowy ubezpieczenia zawierane są na okresy krótsze od 



okresu, na jaki zawarto umowę o świadczenia zdrowotne – w 

terminie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

3. Zleceniobiorca ponosi solidarnie ze Zleceniodawcą  

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem 

umownych świadczeń. 

 

§ 10 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do udzielania świadczeń wynikających z niniejszej umowy 

w dni powszednie w godzinach od  8:00 do 14:00. 

 

§ 11 

Zleceniobiorca udzielać będzie świadczeń objętych niniejszą umową w lokalu należącym do 

ZOZ w Polanowie przy ul. Bobolicka 4 tj. w Laboratorium Analitycznym. 

 

§ 12 

1. Za udzielone w ramach niniejszej umowy  świadczenia zdrowotne Zleceniobiorca 

otrzyma od Zleceniodawcy  wynagrodzenie w wysokości ……………………zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………….. złotych 00/100).  

2. Na poczet wynagrodzenia określonego w ust. 1 Zleceniobiorca otrzymywać będzie 

miesięczne zaliczki w wysokości 1/36 wynagrodzenia określonego w ust.1, tj. 

…………..zł brutto ( słownie: ……………………………………………. złotych 00/100) 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2  i  3   wypłacane będzie przelewem na rachunek 

bankowy Zleceniobiorcy w terminie do 10-go każdego miesiąca kalendarzowego z dołu 

na podstawie przedłożonej przezeń faktury/rachunku . 

4. W razie zwłoki w wypłacie wynagrodzenia – Zleceniobiorcy przysługują odsetki 

ustawowe. 

5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie nakłady ponoszone przez Zleceniobiorcę, niezbędne 

do prawidłowego i efektywnego wykonania umownych świadczeń zdrowotnych. 

 

§ 13 

Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

a) znajomości i przestrzegania praw pacjenta, 

b) aktywnej pracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług, 

c) dbanie o pozytywny wizerunek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie. 

 

§ 14 

Zleceniobiorca przyjmuje obowiązek poddania się kontroli Zleceniodawcy oraz ZOZ NFZ w 

zakresie realizowania przez niego niniejszej umowy. 

 

§ 15 

Umowa zawarta na okres 5 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2023r.  

 

§ 16 

Każda ze stron może umowę rozwiązać bez zachowania okresów wypowiedzenia, jeżeli zajdą 

okoliczności od nich niezależne uniemożliwiające dalsze wykonywanie umowy, a nadto 

umowę będzie mógł rozwiązać w tym trybie: 

1) Zleceniodawca – jeżeli: 

a) Zleceniobiorca nienależycie wykonuje obowiązki umowne, mimo 

dwukrotnego pisemnego ostrzeżenia Zleceniodawcy, 



b) Zleceniobiorca udziela świadczeń zdrowotnych będąc w stanie po 

spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyku 

c) dalsze udzielanie umownych świadczeń zdrowotnych stało się dla 

Zleceniodawcy nieprzydatne lub niemożliwe z przyczyn od niego 

niezależnych, w szczególności z powodu braku środków 

finansowych, rozwiązania umowy przez  NFZ 

2) Zleceniobiorca – jeżeli Zleceniodawca: 

a) znajdzie się w co najmniej jednomiesięcznej zwłoce z zapłatą 

wynagrodzenia ( zaliczki ), 

b) swoim działaniem lub zaniechaniem uniemożliwi  lub w istotnym 

stopniu utrudni Zleceniobiorcy wykonywanie umowy. 

 

§ 17 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mieć będą zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące. 

 

§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

      

 

Zleceniobiorca:                                                                                Zleceniodawca: 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia polisy OC 


