
WZÓR UMOWY
Umowa Nr …………/…………/2015

zawarta w dniu …………..2015 r. pomiędzy:

UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE:

Szpitalem Specjalistycznym „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej
„Zakurzonej” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;
00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy ; XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000216065 ;
NIP: 525-20-94-693; Regon: 013003050
reprezentowanym przez

dr n. med. Sławomira Sikorę – Dyrektora Szpitala

a

PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE:

firmą:  ………………………………………………………………………………………...
…………
adres:  ……………………………………………………………………………………...
……………
zarejestrowaną  w  Sądzie  Rejonowym
………………………………………………………… Nr KRS …………………………;
NIP:  …………………….;                    REGON ……………………………..

reprezentowanym przez:

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

Umowa  zostaje  zawarta  na  podstawie  art.  26  ust.  1-5  oraz  art.  46  ust.  1  ustawy z  dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) oraz w związku
z wynikami  ogłoszonego  i  przeprowadzonego  przez  Udzielającego  Zamówienie  konkursu
ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Strony umowy ustalają, co następuje:

§ 1

1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji
świadczeń  zdrowotnych  polegających  na  wykonywaniu  badań  diagnostyki  obrazowej
PET  – cena …........ zł brutto za badanie.

2. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  do  wykonywania  badań  Udzielającego
Zamówienia,  jako podmiot  wykonujący działalność leczniczą,  w zakresie  udzielonego
zamówienia na świadczenia zdrowotne, na zasadach określonych w niniejszej umowie
i przepisach prawa. 

3. Badania  będą  wykonywane  wyłącznie  osobom  uprawnionym,  wskazanym  przez
Udzielającego Zamówienia.

4. Podstawą  wykonania  badań  będą  skierowania  wystawione  przez  Udzielającego
zamówienia.



5. Jednostkowa cena brutto badania podana w ust. 1 będzie obowiązywała w całym okresie
obowiązywania umowy.

6. Wyniki badań (zdjęcie wraz z opisem) będą udostępniane Udzielającemu Zamówienie
przez Przyjmującego Zamówienie niezwłocznie po ich wykonaniu (max w ciągu 5 dni od
wykonania badania, z zastrzeżeniem iż badanie wraz z udostępnieniem wyników nie może
trwać dłużej niż 14 dni od zlecenia).

§ 2

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się również:
1. zorganizować badania zgodnie ze złożoną ofertą, zapewniając ich ciągłość;
2. informację  na  temat  miejsca,  czasu  i  organizacji  badań  udostępnić  zainteresowanym

pacjentom oraz przekazać Udzielającemu zamówienia w dniu podpisania umowy 
3. prowadzić  starannie  obowiązującą  dokumentację  medyczną  i  statystyczną  dotyczącą

zleconych badań;
4. udzielać  świadczeń  z  należytą  starannością  i  zgodnie  z  wymogami  aktualnej  wiedzy

medycznej.

§ 3

1. Udzielający  zamówienia  może  w  każdym  czasie  przeprowadzić  kontrolę  realizacji
świadczeń zdrowotnych i innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy
przez Przyjmującego Zamówienie, w szczególności w zakresie ilości, dostępności oraz
jakości  świadczeń  zdrowotnych  oraz  zasad  organizacji  ich  udzielania,  a  Przyjmujący
Zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się tej kontroli.

2. Przyjmujący  zamówienie  wyraża  zgodę  na  przeprowadzenie  kontroli  udzielania
świadczeń zdrowotnych i innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej umowy
przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia,  na  zasadach  określonych  w  przepisach
oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie
wynikającym  z  umowy zawartej  pomiędzy  Udzielającym  Zamówienia  a  Narodowym
Funduszem Zdrowia.

§4

1. Za wykonane badania Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie wyliczone jako
iloczyn  ceny  jednostkowej  brutto  badania  i  ilości  udokumentowanych  badań,
wykonywanych w okresach miesięcznych.

2. Przyjmujący  zamówienie  będzie  sporządzał  comiesięczne  zestawienia  (wg  kolejności
zleceń)  wykonanych  badań,  zawierające  imię  i  nazwisko  pacjenta,  nazwę  i  datę
wykonania badania oraz imię i nazwisko lekarza kierującego. Zestawienie na podstawie,
którego sporządzono fakturę należy każdorazowo do niej załączyć. Sporządzona faktura
powinna  zawierać  numer  umowy.  W  razie  potrzeby  strony  ustalą,  jakie  dodatkowe
dokumenty będą niezbędne do prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia Przyjmującego
Zamówienie.

§ 5

Udzielający Zamówienia będzie płacił  należność za wykonane i udokumentowane badania
przelewem na konto Przyjmującego zamówienie na numer wskazany na fakturze, w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury.



§ 6

1. Przyjmujący  zamówienie  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe
w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania świadczenia zdrowotnego oraz
za szkody spowodowane osobom trzecim powstałe w trakcie realizacji umowy.

2. Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  zawarł  umowę  ubezpieczenia  od
odpowiedzialności cywilnej, której kopia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

3. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  ważnego  ubezpieczenia
i nie zmniejszania jego zakresu oraz sumy przez cały okres obowiązywania umowy.

4. W  przypadku,  gdy  umowa  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  ulega
rozwiązaniu w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany
jest  dostarczyć  Udzielającemu  Zamówienia  kopię  nowej  polisy  ubezpieczenia  od
odpowiedzialności  cywilnej  lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy
ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej
umowy.

§ 7

1. Przyjmujący zamówienie będzie dochodził ewentualnych roszczeń wyłącznie w sposób
prawem  przewidziany,  niezakłócający  udzielania  zagwarantowanych  pacjentom
zleconych badań.

2. Bez zgody Udzielającego Zamówienia roszczenia o zapłatę wynagrodzenia nie mogą być
przedmiotem cesji na osoby trzecie.
3. Wystąpienie  przez  Przyjmującego  zamówienie  do  sądu  z  roszczeniem  pieniężnym,

wynikającym z niniejszej umowy, może nastąpić po uprzednim powiadomieniu drugiej
strony  umowy  o  zamiarze  skierowania  sprawy  na  drogę  sądową  i  po  wyznaczeniu
terminu do ugodowego rozstrzygnięcia sporu.

§ 8

Niniejsza umowa została zawarta na okres: od dnia podpisania do 31 grudnia 2015 r.

§ 9

1. Strony  ustalają  że  zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy,
w stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Przyjmującego
Zamówienie.

2. Każda  zmiana  postanowień  niniejszej  umowy wymaga  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

§ 10

Przyjmujący  zamówienie  nie  może  przenieść  na  osobę  trzecią  praw  i  obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

Przyjmujący  zlecenie  oświadcza,  że  znany  jest  mu  fakt,  iż  treść  niniejszej  umowy,
a w szczególności  dotyczące  go  dane  identyfikujące,  przedmiot  umowy  i  wysokość
wynagrodzenia,  stanowią  informację  publiczną  w rozumieniu  art.  1  ust.  1  ustawy z  dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 poz. 782), która podlega
udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.



§ 12

1. Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  1182)  Udzielający  Zamówienia,  jako  administrator  danych
osobowych upoważnia Przyjmującego Zamówienie do przetwarzania danych osobowych
i danych medycznych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

2. Przyjmujący Zamówienie może przetwarzać dane osobowe i dane medyczne wyłącznie
w zakresie i w celu realizacji przedmiotu umowy.

3. Przy przetwarzaniu danych osobowych i danych medycznych Przyjmujący Zamówienie
zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszej umowie,  w ustawie
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny  odpowiadać  urządzenia  i  systemy  informatyczne  służące  do  przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. z 2004 roku nr 100, poz. 1024).

4. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zachowania poufności wszystkich danych
do  których  będzie  miał  dostęp  w  trakcie  obowiązywania  umowy  oraz  zachowania
w tajemnicy  sposobów  zabezpieczenia  tych  danych,  przez  Udzielającego  zlecenia
w trakcie stosunku cywilnoprawnego, jak i po jego ustaniu.

§ 13

Przyjmujący  zamówienie  niezwłocznie  zawiadomi  pisemnie  Udzielającego  zamówienia
o skreśleniu  z  rejestru  podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą,  o  którym  mowa
w art. 100 i art. 106 (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy) ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz o wygaśnięciu i nieprzedłużeniu ważności
polisy OC, o której mowa w art. 25 cytowanej ustawy.

§ 14

W razie  wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  że  wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Udzielający  Zamówienia  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości  o powyższych  okolicznościach.  W takim przypadku Przyjmujący zamówienie
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 15

1. Udzielającemu  zamówienie  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  w  trybie
natychmiastowym w następujących okolicznościach:

1) gdy  u  Udzielającego  Zamówienia  wygasła  potrzeba  lub  obowiązek  wykonywania
badań objętych umową;

2) gdy  Przyjmujący  zamówienie  utracił  techniczno  –  organizacyjne  możliwości
wykonywania badania;

3) gdy Przyjmujący Zamówienie narusza istotne postanowienia umowy;
4) gdy Przyjmujący Zamówienie nie dostarczy kopii umowy, o której mowa w § 6 ust. 2;
5) gdy Przyjmujący Zamówienie utraci uprawnienia, konieczne do udzielania świadczeń

objętych umową.



2. Każdej  ze  Stron  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  z  miesięcznym
wypowiedzeniem. Wypowiedzenie winno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej,
najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego okres wypowiedzenia. 

§ 16

Strony  ustalają,  że  w  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo
(i rzeczowo) dla siedziby Udzielającego Zamówienia.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym dla każdej  ze
Stron

Udzielający Zamówienia                                             Przyjmujący Zamówienie

Załączniki do umowy:
1. Miejsce i harmonogram udzielania świadczeń.
2. Kopia polisy OC.
3. Oferta złożona w postępowaniu konkursowym.


