
UMOWA nr ……../SAR/D/2015 

 

zawarta w dniu ……………..roku w Olsztynie, pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, 

kod pocztowy 10-357 Olsztyn, NIP 739-29-54-808, REGON 000295739, wpisanym do KRS pod nr 

0000000456 

zwanym dalej Udzielającym Zamówienia 

reprezentowanym przez Irenę Petrynę - Dyrektora Zespołu  

a 

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

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

zwanym w treści umowy „ PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE ", 

reprezentowanym przez………………….. 

 

§1 

1. Udzielający Zamówienia zleca a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązki 

udzielania całodobowo (także w soboty, niedziele i święta), świadczeń zdrowotnych 

w zakresie badań tomografii komputerowej , w oparciu o tomograf komputerowy 

…………………. 

2.  Świadczenia zdrowotne udzielane będą przez personel posiadający odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia określone odrębnymi przepisami. 

 

§2 

1. Świadczenia zdrowotne określone w § 1 wykonywane będą na rzecz pacjentów 

Udzielającego Zamówienia w miejscu, dniach i godzinach uzgodnionych między 

Udzielającym Zamówienia a Przyjmującym Zamówienie na podstawie skierowania 

wystawionego przez lekarza zatrudnionego przez Udzielającego Zamówienia, 

Szczegółowe zasady udzielania oraz ceny poszczególnych  świadczeń określa 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Przyjmujący Zamówienie będzie sporządzał co miesiąc wykaz przyjętych Pacjentów 

zgodnie ze wzorem ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Cena badania zawiera koszty transportu pacjenta pojazdami Przyjmującego 

Zamówienie z Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc do miejsca 

wykonania badania i z powrotem. 

4. Załączniki do umowy , szczegółowe warunki konkursu ofert oraz oferta złożona przez 

Przyjmującego Zamówienie w toku postępowania konkursowego stanowią integralną 

część umowy. 

 

§3 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 

1) rzetelnego wykonania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem wiedzy medycznej,  

umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w medycynie, 

2) zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych, zgodnie z treścią oferty konkursowej, 

3 )przestrzegania standardów udzielania świadczeń zdrowotnych, 

4) przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta, 

5) poddania się kontrolom przeprowadzonym przez Udzielającego Zamówienia, jak i przez  

NFZ, w zakresie wykonywania niniejszej umowy, 

6) starannego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia wymaganej 

dokumentacji medycznej, z uwzględnieniem czytelnego sporządzania informacji o istotnych 

problemach medycznych, 



7) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w  

publicznych  zakładach opieki zdrowotnej, 

8) korzystania w razie potrzeby z konsultacji specjalistów będących lekarzami SPZGICHP oraz z 

badań diagnostycznych wykonywanych w pracowniach Udzielającego Zamówienia, 

9) wykonywania badań w ciągu 2 dni roboczych od terminu zgłoszenia przez Udzielającego 

Zamówienie, a w przypadku pilnych badań w ciągu 24 godzin, 

10) dostarczenia Udzielającemu Zamówienie wyniku badania w formie elektronicznej w 

terminie 48 godzin od chwil jego wykonania. 

11) zapewnienia na własny koszt transportu pacjenta z siedziby Udzielającego Zamówienia 

do miejsca wykonywania badań. 

2.  W przypadku niedochowania terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 10, Udzielający 

Zamówienia zastrzega sobie prawo obniżenia o 10% kwoty wynagrodzenia za zlecone 

badanie. 

 

§4 

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że: 

1)  znane mu są przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania, a w szczególności do ochrony danych pacjentów i pracowników 

SPZGICHP. 

2)  zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa, higieny i  ppoż. obowiązujące przy 

wykonywaniu czynności wynikających zamówienia i będzie ich przestrzegał, a także, 

że stan zdrowia osób przez niego zatrudnionych pozwala na  wykonanie zlecenia, 

3)  zna ryzyko zawodowe, które wiąże się z wykonywanym zamówieniem oraz zna 

zasady ochrony przed zagrożeniami. 

 

§5 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zdrowotnych 

we własnej odzieży ochronnej i roboczej, spełniającej wymogi Polskich Norm. 

2. Przyjmujący Zamówienie pokrywa koszty utrzymania odzieży ochronnej i roboczej w 

należytym stanie. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest zadbać, aby wszystkie osoby zatrudnione 

przez niego posiadały aktualne badania okresowe wymagane do udzielania 

świadczeń wynikających z umowy. 

 

§6 

1. Świadczenie usług przez Przyjmującego Zamówienie odbywać się będzie przy 

zastosowaniu sprzętu, aparatury oraz materiałów medycznych i sanitarnych 

Przyjmującego Zamówienie. 

2. Jeżeli Przyjmujący Zamówienie będzie udzielać świadczeń w zakresie tomografii 

komputerowej w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienia, może także wykonywać 

badania na rzecz innych podmiotów i osób nie będących pacjentami Udzielającego 

Zamówienia pod warunkiem, że nie koliduje to z realizacją świadczeń wynikających z 

niniejszej umowy i bieżącym funkcjonowaniem Udzielającego Zamówienia. 

3. Przyjmujący Zamówienie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie będzie prowadził 

działalności konkurencyjnej w stosunku do Udzielającego Zamówienia, 

 

§7 

Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za należyte pod względem 

merytorycznym, jak i organizacyjnym udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

 

§8 



1. Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

objętych umową.  

2. W przypadku, gdy Zamawiający zaspokoi roszczenie osoby trzeciej, powstałe wskutek 

wyrządzenia szkody przez Przyjmującego Zamówienie, Udzielającemu Zamówienia 

przysługuje wobec Przyjmującego Zamówienie prawo regresu do wysokości 

spełnionego świadczenia, co obejmuje także należności uboczne i wszelkie koszty 

związane z dochodzeniem roszczenia przez osobę trzecią. 

3. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania 

wyrządzające szkodę w majątku Udzielającego Zamówienia na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym. 

 

§9 

1. O niemożności wykonania umowy wskutek zdarzeń losowych Przyjmujący Zamówienie 

zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Udzielającego Zamówienia. 

2. W przypadku awarii aparatu bądź zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających 

realizację umowy, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia 

możliwości niezwłocznego wykonania badań przez inny ośrodek.  

3. W sytuacji określonej w ust. 2  Przyjmujący Zamówienie będzie zobligowany do 

pokrycia koszów przekraczających cenę usługi określoną w ofercie - w tym także 

kosztów transportu Udzielającego Zamówienia 

 

§10 

1. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności 

cywilnej za ewentualne szkody powstałe w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie 

objętym niniejszą umową na minimalną sumę gwarancyjną nie niższą niż określona 

przepisami prawa . 

2. Kserokopia polisy stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

 

§11 

1. Za świadczone usługi, o jakich mowa w umowie, Przyjmujący Zamówienie będzie 

otrzymywał wynagrodzenie w wysokości zgodnej z liczbą pacjentów, którym 

udzielono świadczeń i cenami jednostkowymi brutto przedstawionymi w ofercie. Ceny 

te nie ulegną zwiększeniu w trakcie trwania umowy. 

2. Rozliczenia między stronami odbywać się będzie w terminach miesięcznych, na 

podstawie faktury wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie i dołączonego 

rozliczenia przeprowadzonych świadczeń w przyjętym okresie rozrachunkowym, 

którego dotyczy faktura. 

3. Fakturę, o której mowa w ust.2 za miesiąc, za który ma zostać wypłacone 

wynagrodzenie, Przyjmujący Zamówienie składa w terminie do piątego dnia 

następnego miesiąca. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia 

prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego Zamówienie faktury na wskazany przez 

niego rachunek bankowy. 

4. Przyjmującemu Zamówienie przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za 

każdy dzień zwłoki o d wartości niezrealizowanej płatności. 

5. Za datę spełnienia świadczenia przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie 

rachunku Udzielającego Zamówienia. 

6. Maksymalna wartość umowy nie przekroczy ……….zł brutto 

7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo realizowania umowy do wysokości 

środków finansowych zaplanowanych na dany rok budżetowy. 

 

 



 

§12 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem 3 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

3. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przyjmujący 

Zamówienie : 

1)  dopuścił się rażącego naruszenia postanowień umowy, 

2)  utracił prawo prowadzenia działalności w zakresie przewidzianym umową lub nie 

posiada aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności. 

 

 

§13 

Zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie 

przepisy: 

a) Kodeksu Cywilnego, 

b) Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz.217 ze zm.) 

c) ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. nr 277 

poz. 1634 ze zm.), 

d) Ustawy z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164 poz. 1027 ze zm.)  

e) Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6.11.2008r. (Dz.U. z 2012r. poz. 

159 ze zm.) 

§15 

Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy treści umowy. 

 

§16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

   UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                                                       PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE                                    


