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UMOWA 

O ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE 

W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  I MIKROBIOLOGICZNEJ 

zawarta w dniu …………………………… w Opolu 

pomiędzy 

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jadwigi  

z siedzibą w Opolu, 45-221 Opole, ul Wodociągowa 4 

(REGON: 000294303, NIP: 754-18-73-654) 

reprezentowanym przez:  

Dyrektora –  Krzysztofa Nazimka 

zwanym dalej  „Udzielającym zamówienia”. 

a 

………………………………………………………….. 

(REGON: …………………………  NIP: ………………………….) 

reprezentowanym przez  

…………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie” 

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert strony zawierają umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 

całodobowego wykonywania przez minimum 1 diagnostę laboratoryjnego 

świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej  i mikrobiologicznej 

na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w 

Opolu w cenie, zakresie i na warunkach określonych  w szczegółowych warunkach 

konkursu ofert i złożonej ofercie. 

2. Podstawę wykonywania świadczeń, o których mowa w §1 pkt.1 będzie stanowić 

imienne zlecenie, lekarza Udzielającego zamówienia przekazane drogą 

elektroniczną. 

3. Przyjmujący zamówienie niezwłocznie, po przyjęciu zlecenia i materiału do 

badania, prześle drogą elektroniczną, Udzielającemu zamówienie potwierdzenie 

przyjęcia zlecenia do realizacji. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wdrożenia w laboratorium systemu 

informatycznego zintegrowanego z systemem Udzielającego Zamówienia. 

5. Szczegółowy zakres świadczeń wraz z ich ceną, szacunkową liczbą oraz czasem 

oczekiwania na poszczególne badania będących przedmiotem umowy określa 



 

 
2 

 

załącznik nr 1 do umowy zgodnie z ofertą konkursową. 

6. Wykaz szczegółowych wymagań Udzielającego zamówienia w stosunku do 

Przyjmującego zamówienie stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2 

1. Za wykonanie świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący 

Zamówienie otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięcznie stanowiące iloczyn 

wykonanych świadczeń (w oparciu o rejestr, o którym mowa w pkt. 32 zał. nr 2 do 

niniejszej umowy) oraz cen jednostkowych brutto. 

2. Należność za świadczenia płatna będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania 

faktury oraz wykazu świadczeń wykonanych na rzecz udzielającego zamówienie 

potwierdzonego przez Udzielającego Zamówienie. 

3. Wykaz udzielonych świadczeń zawierać będzie, co najmniej dane zlecającego 

świadczenie oraz rodzaj, liczbę, cenę i łączną wartość świadczeń w podziale na 

poszczególnych zlecających. 

4. Ceny jednostkowe świadczeń nie ulegają zmianie przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

5. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do wystawiania 

rachunków bez podpisu Udzielającego zamówienie. 

6. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy odbywa się              

z uwzględnieniem zasad priorytetowego charakteru udzielania świadczeń 

pacjentom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

oraz przy uwzględnieniu zasad nadrzędności bezpieczeństwa pacjentów. 

7. W przypadku potrzeby wykonania badań, nie ujętych w załączniku nr 1 do umowy, 

a wykonywanych przez Przyjmującego Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie 

zobowiązany jest do wykonania takich badań według obowiązującego cennika. 

Weryfikacja zleconych badań poza umową będzie dokonywana z częstotliwością 

raz na 6 miesięcy. 

8. W przypadku zamówienia na diagnostyczną usługę laboratoryjną inną niż 

wymieniona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, której Przyjmujący zamówienie 

nie wykonuje, zobowiązany jest on wykonać te usługę wraz z transportem po cenie 

równej cenie jaką zapłacił u podwykonawcy tej usługi (bez kosztów transportu).  

9. Maksymalna wartość zobowiązania Udzielającego zamówienia wynikających               

z niniejszej umowy wynosi ………………………….. zł brutto.  

10. W przypadku niemożności wykonania zleconego świadczenia zdrowotnego z 

przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie zobowiązany jest on do 

zorganizowania zastępczego wykonania usługi oraz pokrycia ewentualnej różnicy 
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w wartości wykonywanego świadczenia zdrowotnego. 

11. Ilości poszczególnych badań (podane w zał. nr 1 do niniejszej umowy) są 

szacunkowe i ich wielkość zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Udzielającego 

Zamówienia. 

12. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy 

poszczególnymi rodzajami badań, w ramach maksymalnej wartości zobowiązania, 

o której mowa w pkt. 9 

13. Przyjmującemu Zamówienie nie przysługują żadne roszczenia, w tym 

odszkodowawcze z tytułu zrealizowania umowy poniżej wartości o której mowa  

w pkt. 9. 

 

§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do spełniania 

wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001  i ISO 14001,  

a w szczególności: 

a. przestrzegania wymagań prawnych w zakresie umowy podpisanej  

z Udzielającym zamówienia, 

b. udostępniania do audytowania obszarów objętych współpracą  z Udzielającym 

zamówienia,  

c. zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, 

d. dołączenie do umowy kserokopii aktualnej umowy na odbiór i utylizacje 

odpadów medycznych,  

e. dołączenia kopii dokumentu regulującego postępowanie z odpadami               

w miejscu ich powstawania oraz usuwania z terenu Szpitala im. św. Jadwigi 

odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych, odczynników chemicznych 

itp.) i innych powstałych w trakcie świadczenia usług, 

f. minimalizowania ilości powstałych odpadów, 

g. wskazania miejsca przechowywania wytworzonych odpadów oraz sposobu ich 

identyfikacji. 

2. Przyjmującemu zamówienie nie wolno na terenie Udzielającego zamówienia: 

a. składować żadnych substancji mogących zanieczyszczać powietrze, wodę, 

glebę, a w przypadku, gdy substancje te służą do wykonywania usług 

świadczonych przez firmę, należy określić szczegółowe zasady dotyczące ich 

składowania, 

b. wwozić odpadów z zewnątrz, 

c. utylizować odpadów, 

d. przekształcać odpadów, 



 

 
4 

 

e. wylewać jakichkolwiek substancji chemicznych do gleby i kanalizacji. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przeszkolenia swoich pracowników  

w zakresie obowiązków określonych w pkt. 1 i 2. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wskazania osoby odpowiedzialnej za 

współpracę z Pełnomocnikiem ds. Jakości  Udzielającego Zamówienia . 

 

§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

Udzielającemu zamówienia w związku z wykonywaniem niniejszej umowy  

a będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania Przyjmującego 

zamówienie. 

2. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie narusza postanowienia zawartej 

umowy, Zamawiający może zastosować następujące sankcji: 

a. kara umowna – 2% średniego miesięcznego wynagrodzenia za istotne 

nieprawidłowości wykonanie usługi przez Przyjmującego zamówienie, 

b. odstąpienie od umowy – kolejne, nieprawidłowe wykonanie usługi przez 

Przyjmującego zamówienie. 

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Przyjmującego 

zamówienie Udzielającemu zamówienie przysługuje kara umowna                           

w wysokości 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich                    

3 miesięcy. 

3. Jeśli wysokość szkody poniesionej przez Udzielającego zamówienie przekroczy 

wysokość zastrzeżonych kar umownych Udzielającemu zamówienie przysługuje 

prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony  od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług do kwoty 350 000,00 euro na 

wszystkie zdarzenia . 

5. Przyjmujący zamówienie przed podpisaniem umowy przedłożył kopię polisy nr 

………………………. obowiązującą w dniu podpisywania umowy wraz z ogólnymi 

warunkami ubezpieczenia, oraz zobowiązuje się do systematycznego przedłużania 

jej w okresie trwania umowy i przedkładania Udzielającemu Zamówienie. 

6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez 

wypowiedzenia w przypadku nie udokumentowania, w terminie 30 dni, 

przedłużenia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 5 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 
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osoby trzecie bez uzyskania pisemnej zgody Udzielającego Zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać badania laboratoryjne dla 

podmiotów trzecich w taki sposób, aby działanie to nie miało negatywnego wpływu 

na ilość i jakość świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy także po 

rozwiązaniu umowy, uzyskanych w związku z realizacją umowy, informacji 

podlegających ochronie a w szczególności dotyczących danych osobowych, 

jednostek chorobowych oraz wyników badań. 

 

§ 6 

Przyjmujący zamówienie gwarantuje współpracę z Udzielającym zamówienie w zakresie 

nadzoru, poprawy jakości, oceny wiarygodności stosowanych metod i uzyskiwanych wyników, 

a także wdrażania nowych metod diagnostycznych.  

 

§ 7 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzanej przez 

udzielającego zamówienie i NFZ. 

 

§ 8 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej              

i sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 9 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia 03.04.2022 r.  do dnia 02.04.2025 r. 

2. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu: 

a. z upływem terminu określonego w ust. 1, 

b. z dniem zakończenia udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy, 

c. w wyniku porozumienia stron. 

d. w przypadku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem  

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Udzielający Zamówienia może wypowiedzieć umowę w przypadkach, o których 

mowa w §4 i naruszenia obowiązków o których mowa w §5 oraz  załączniku nr 2 

do niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący Zmówienie może wypowiedzieć umowę w przypadku zwłoki 

Udzielającego Zamówienia z zapłatą wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie 

usług wynoszącej  co najmniej 30 dni. 

5. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 
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jeśli druga ze stron dopuszcza się rażącego naruszenia istotnych postanowień 

umowy.  

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

rzeczowo właściwy według siedziby Udzielającego zamówienia. 

 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po                       

dwa egzemplarze dla każdej strony. 

 

 

 

 

 

_______________________                 _______________________ 

Przyjmujący Zamówienie                            Udzielający zamówienie 
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Załącznik nr 2 do umowy 

w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej  i mikrobiologicznej 

 

Szczegółowe wymagania 

 

Udzielający zamówienia wymaga od Przyjmującego zamówienie, aby:  

1. świadczył zamawiane usługi: 

a. na wysokim poziomie przy zachowaniu należytej staranności i 

obowiązującymi standardami jakości, 

b. przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych 

oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, 

c. zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, 

d. zgodnie z normami umożliwiającymi akredytację i certyfikację, 

e. zgodnie ze sztuką i etyką zawodu, 

f. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, 

przy zachowaniu należytej staranności oraz nieprzerwanej całodobowej 

pracy na rzecz Udzielającego zamówienia, 

2. wykonywał zamówienie w lokalach wydzierżawionych przez udzielającego 

zamówienia, 

3. wykorzystał dla celów realizacji zamówienia również wyposażenie, aparaturę  

i sprzęt medyczny udzielającego zamówienia, 

4. świadczył zamawiane usługi na sprzęcie zapewniającym ich wysoką jakość  

i posiadającym certyfikaty dopuszczenia do obrotu, 

5. używał do wykonywania zamówienia materiałów i odczynników dopuszczonych do 

obrotu i spełniających wymagania określone w przepisach szczególnych, 

6. brał udział w okresowych kontrolach ogólnopolskich lub międzynarodowych jakości 

świadczonych usług, 

7. przekazywał udzielającemu zamówienie procedury pobierania i transportu 

wewnętrznego materiału oraz instrukcji z zakresu; 

a. sposobu przygotowania pacjenta do badania, 

b. sposobu pobierania materiału wraz z wykazem pojemników                         i 

materiałów stosowanych do pobierania i transportu próbek do badań oraz  

sposobu ich oznakowania, 

c. warunków przechowywania materiału, 
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d. warunków transportu z uwzględnieniem maksymalnego czasu od chwili 

pobrania materiału do wykonania analizy a także wskazania osób 

odpowiedzialnych za transport próbek, 

8. przekazywał Udzielającemu zamówienie listy wykonywanych badań 

laboratoryjnych jak i stosowanych metod analitycznych, tak w szpitalnym 

laboratorium jak i poza szpitalem, zawierającej informacje o: 

a. trybie zlecania badań, 

b. metodach analitycznych, 

c. przybliżonym czasie oczekiwania na wynik, 

d. zakresie referencyjnym, tzn. określaniu przedziału wyników uznawanych za 

prawidłowe, 

e. poziomie błędów, występujących przy oznaczeniach danego typu. 

9. przygotował ulotki dla pacjenta zawierające informacje na czym polega pobranie 

materiału do badania oraz w jaki sposób należy się do niego przygotować (w 

przypadku badań wymagających specjalnego przygotowania), 

10. prowadził wewnętrzną kontrolę poprawności oznaczeń z uwzględnieniem: 

a. częstości wykonywanych oznaczeń materiałów kontrolnych, 

b. osób wykonujących oznaczenia, 

c. rodzaju stosowanych materiałów kontrolnych, 

d. sposobu dokumentowania uzyskiwanych wyników, 

e. dopuszczalnego zakresu odchyleń, 

f. działań naprawczych, 

g. dokumentowania, analizowania i przedstawiania wyników personelowi, 

11. uczestniczył w zewnętrznym programie kontroli jakości oznaczeń  i przedstawiał 

Udzielającemu zamówienia stosowne świadectwa czy też certyfikaty 

potwierdzające uczestnictwo, 

12. wyznaczenia wartości błędów dopuszczalnych i opracowania procedur działań 

naprawczych przy przekroczeniu dopuszczalnego zakresu błędu, 

13. wydawania wyników badań zawierających informacje istotne dla procesu opieki, 

czyli co najmniej: 

a. dane identyfikacyjne pacjenta, 

b. nazwę oddziału 

c. datę pobrania materiału, 

d. datę wykonania badania, 

e. wartość uzyskanego oznaczenia,  

f. zakres wartości prawidłowych,  
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g. każdy wynik powinien być autoryzowany tak by móc określić osobę 

odpowiedzialną za wykonanie oznaczenia, 

14. sporządzania comiesięcznej analizy błędów przedlaboratoryjnych z podziałem na 

komórki organizacyjne szpitala i przedstawienia wyników pracownikom oddziałów 

w których wystąpiły błędy, 

15. przeprowadzał co najmniej 3 szkolenia w ciągu trwania umowy dla personelu 

Udzielającego zamówienia, 

16. przygotowywał i przekazywał na prośbę Udzielającego zamówienia dane do 

„Raportu okresowego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń 

szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji 

epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2011 r. Nr 294 poz. 1741), 

17. stosował się do obowiązującego u Udzielającego zamówienia, procesu 

„gospodarka odpadami” w zakresie transportu odpadów z miejsca powstania do 

miejsca składowania, 

18. zapewnił bezpieczny system do pobierania krwi (DYREKTYWA RADY 2010/32/UE  

z dnia 10 maja 2010 r.), próbówki z maksymalną datą ważności (min. 2 

miesiące)oraz pojemniki transportowe dla wszystkich Oddziałów oraz Izby Przyjęć, 

zamykane, oznaczone „Materiał zakaźny”, zabezpieczające transportowany 

materiał przed uszkodzeniem czy też wylaniem. Pojemniki te powinny być myte                  

i dezynfekowane przez pracowników laboratorium zgodnie z napisaną przez 

Oferenta instrukcją, 

19. zobowiązał pracowników laboratorium do odnotowania pacjentów, u których                  

w badaniu ogólnym moczu stwierdzono >20 leukocytów oraz bakterie                                   

i przekazywanie tych danych specjaliście  ds. epidemiologii, 

20. przekazał do 4 godzin od chwili dostarczenia próbek do laboratorium wyniki badań 

w kierunku HIV, HCV, HBV osób będących źródłem ekspozycji, 

21. przekazał wyniki badań w kierunku norowirusów, adenowirusów, rota wirusów                    

w ciągu max. 24 godz. od momentu przekazania materiału do laboratorium w/m, 

22. przekazał wyniki badań w kierunku Clostridium difficile- toksyna A i B w kale                        

w ciągu max. 5 godz. od momentu przekazania materiału do laboratorium w/m, 

23. wykonał panel trombolityczny  (morfologia, INR, APTT, glukoza) do 20 minut od 

momentu wystawienia zlecenia i dostarczenia materiału do badania przez 

Udzielającego zamówienie, 

24. wykonał panel udarowy (morfologia, jonogram, mocznik, APTT, INR, kreatynina, 

glukoza, lipidogram, CRP) do 60 minut od momentu wystawienia zlecenia                             

i dostarczenia materiału do badania przez Udzielającego zamówienie, 
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25. wykonał zlecenie na badanie gazometrii podstawowej w trybie cito (do 30 minut) 

od momentu wystawienia zlecenia i dostarczenia materiału do badania przez 

Udzielającego zamówienie, 

26. wykonał zlecenia na badania wystawione przez Udzielającego zamówienia                       

w trybie cito (do 30 min) od momentu wystawienia zlecenia i dostarczenia 

materiału do badania przez Udzielającego zamówienie, 

27. podał przy każdym wyniku zakres wartości referencyjnych, a tam gdzie to jest 

konieczne interpretację wyniku w formie opisowej, 

28. umieścił widoczną adnotację na wyniku badania, w przypadku wyhodowania 

drobnoustroju z listy czynników alarmowych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia                              

z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów 

zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji 

epidemiologicznej szpitala Dz. U. z 2011r. Nr 294 poz. 1741), 

29. w dniu wykrycia patogenu poinformował (telefonicznie/ faksem/ emailem) lekarza 

prowadzącego pacjenta w celu włączenia jak najszybciej odpowiedniego leczenia 

oraz izolacji pacjenta, aby nie doszło do przeniesienia zakażenia na inne osoby, 

30. przesłał w dwóch egzemplarzach w formie papierowej (dodatkowy egzemplarz                             

w formie kopii dla specjalisty ds. epidemiologii), wyniki badań mikrobiologicznych 

(wirusologicznych, bakteriologicznych, mykologicznych), 

31. stosował (na wniosek Składającego Zmówienie) dodatkowo w antybiogramie 1-2 

krążki z antybiotykami stosowanymi do leczenia  w  Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. św. Jadwigi, 

32. prowadził rejestr przyjmowanych zleceń i wyników badań wykonanych na ich 

podstawie według wymogów dla prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 

udostępnił rejestr bądź też zestawienia utworzone na jego podstawie na każde 

żądanie Udzielającemu zamówienia lub osoby przez niego upoważnionej, 

33. ponosił koszty transportu materiałów do badania, 

34. świadczył usługi przez wykwalifikowane osoby, 

35. zadbał by wszelkie zastosowane oprogramowanie, aparatura, sprzęt, urządzenia 

itp. nie zakłócały pracy aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu 

Udzielającego zamówienia, 

36. stosował do świadczenia zamawianych usług system informatyczny zintegrowany 

z modułami pakietu AMMS wykorzystywanymi w Zespole, (Udzielający 

zamówienia wymaga aby system informatyczny Oferenta, funkcjonował już w innej 

jednostce i był zintegrowany z systemem AMMS przez okres minimum 1 roku), 

oraz  modułem "Zakażenia" – wymaga się aby wynik badania mikrobiologicznego 

(patogen + antybiogram) był również przesyłany do systemu AMMS protokołem 
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HL7.  

37. zapewnił skuteczną, niezwłoczną wymianę danych między systemami 

informatycznymi Szpitala a systemami własnymi w oparciu o protokół HL7, 

38. wykonał we własnym zakresie i na własny koszt w ramach wymiany danych 

między systemami, prace programistyczne, wdrożeniowe, szkoleniowe oraz 

pozostałe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wymiany danych, 

39. zapewnił wszelkie wymagane licencje potrzebne do integracji systemów 

informatycznych dla Udzielającego zamówienia i Przyjmującego zamówienie, 

40. uruchomił wymianę danych z dniem podpisania umowy – wdrożenie                      i 

uruchomienie nie może przerwać normalnego funkcjonowania dotychczasowej 

wymiany danych z laboratorium, 

41. wyznaczył i podał Udzielającemu zamówienia, osoby odpowiedzialne za obsługę 

techniczną systemu, które będą dostępne w przypadku nieprawidłowego działania 

systemu, osoby te muszą być dostępne całą dobę, 7 dni w tygodniu 

 Imię i nazwisko ...................................., telefon ............................., 

 mail ...................................., godz. pracy ........................................ 

42. czas nie działania systemu w przypadku awarii po stronie Przyjmującego 

zamówienie nie może być dłuższy niż 10 godzin, 

43. posiadał polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących 

przedmiot umowy, 

44. poddał się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia, 

45. prowadził dokumentację medyczną i sprawozdawczość statystyczną na 

obowiązujących zasadach, 

46. natychmiast zawiadomił lekarza zlecającego badania o wystąpieniu błędu 

przedlaboratoryjnego uniemożliwiającego wykonanie badania (np. hemolizy), jak 

również uzyskaniu wyniku badania rażąco przekraczającego wartości prawidłowe. 

 


