
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert z dnia 28.09.2011r.
UMOWA
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

zawarta w dniu .....................................

pomiędzy:..........................................................................

z siedzibą w ......................................................................
(REGON: NIP: )
wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod nr...............................................
reprezentowanym przez

........................................................................................

zwanym dalej  „Udzielającym zamówienia"           

a
………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ........................................................................
(REGON: NIP: )
reprezentowanym przez

.............................................................................................

zwanym dalej „ Przyjmującym zamówienie"

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ) 
oraz Kodeksu Cywilnego w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia ....................................... strony 
zawierają umowę następującej treści:

§1
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń 
zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej TK na rzecz:
a) pacjentów legitymujących się skierowaniem wystawionym przez Udzielającego Zamówienia,
b) na rzecz innych podmiotów skierowanych przez Udzielającego Zamówienie, z którymi Udzielający 
zamówienie ma podpisane umowy na świadczenie usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.

2. Świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej będzie odbywało się za pomocą 
16-rzędowego aparatu tomograficznego dostarczonego przez Przyjmującego zamówienie, z zastrzeżeniem, iż 
koszty nabycia czy uzyskania prawa do korzystania, utrzymania, napraw i eksploatacji aparatu w okresie 
trwania umowy pokrywa Przyjmujący zamówienie.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uruchomienia działania pracowni tomograficznej w ciągu 
4 tygodni od daty podpisania niniejszej umowy. W okresie adaptacji pomieszczeń oraz przygotowania 
tomografu do działania, Przyjmujący zamówienie będzie świadczyć usługi w innej pracowni zgodnie z pkt I.5 
Regulaminu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych 
tomografii komputerowej z dnia 28.09.2011r.

4. Przedmiotowe świadczenia zdrowotne będą wykonywane z wykorzystaniem wyrobów medycznych 



dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dla których wystawiono 
deklarację zgodności oraz certyfikat CE. Wyroby medyczne muszą posiadać aktualne atesty i świadectwa, 
jeżeli takowe wymagane są przez polskie prawo.

5. Szczegółowy zakres świadczeń będących przedmiotem umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy.
6. Dla innych świadczeń, nie wymienionych w poz. 1-8 załącznika nr 1, jak również dla świadczeń 
nietypowych, strony uzgodnią każdorazowo sposób, zakres i cenę za ich wykonanie.
7. Udzielający zamówienie zapewni asystę anestezjologiczną przy wykonywaniu usług na rzecz pacjentów, 
podmiotów skierowanych przez Udzielającego zamówienie, przy których taka asysta jest wymagana.

§2

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapewnić dostępność przedmiotowych świadczeń zdrowotnych 
przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania świadczenia w ciągu doby od momentu 
zgłoszenia pacjenta ze skierowaniem, także w niedziele i święta oraz w nocy, a w szczególnych przypadkach 
w terminie uzgodnionym z lekarzem kierującym, nie później jednak niż w ciągu 2 dób dla badań Szpitala oraz 
do 30 dni dla badań NFZ.

3. W przypadku świadczeń wykonanych na rzecz Udzielającego zamówienie i skierowanych przez niego 
pacjentów wykonanych w terminie późniejszym niż jedna doba od momentu zgłoszenia się do 
Przyjmującego zamówienie pacjenta ze skierowaniem a w przypadku badań NFZ  w terminie późniejszym niż 
30 dni od dnia zgłoszenia pacjenta ze skierowaniem wysokość należnego Przyjmującego zamówienie 
zostanie obniżona o 30%. 

§3
1. Świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy (wykonanie badania oraz opis badania) udzielane 
będą w zwykłym trybie w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Udzielającego zamówienia i na 
warunkach odrębnej umowy dzierżawy. Tryb zwykły oznacza – wykonywanie świadczeń w czasie normalnej i 
poprawnej pracy pracowni, niezakłóconej awarią, okresem konserwacji, przeglądu, modernizacji, naprawy 
lub zewnętrznym zdarzeniem losowym, niezależnym od Przyjmującego zamówienie,

2. Świadczenia w trybie  awaryjnym  udzielane będą w pracowni TK zorganizowanej
w ......................................... ............................................................................................................ Tryb
awaryjny oznacza wykonywanie świadczeń w okresach pracy, których nie obejmuje tryb zwykły. Koszt 
transportu pacjentów na badania poza pracownię zorganizowaną w obiekcie Szpitala pokryje Przyjmujący 
zamówienie w ciągu 30 dni od otrzymania faktury wystawionej przez Udzielającego zamówienie. W 
przypadku wyłączenia z funkcjonowania pracowni awaryjnej, Przyjmujący zamówienie zorganizuje na własny 
koszt wykonanie badań w innej pracowni, w sposób nie narażający życia i zdrowia skierowanych pacjentów.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się na własny koszt dokonać adaptacji pomieszczeń 
udostępnionych przez Udzielającego zamówienia dla potrzeb świadczonych usług zgodnie z dokumentacją 
budowlano-wykonawczą przygotowaną przez Przyjmującego zamówienie oraz na jego koszt, z zastrzeżeniem 
ustępu 4. Rozpoczęcie prac adaptacyjnych wymaga zatwierdzenia dokumentacji budowlano-wykonawczej 
przez Szpital.

4. Odpowiednie warunki zasilania w energię elektryczną, tj. linie zasilającą ze skrzynką separującą tę linię od 
tomografu komputerowego zapewni Udzielający zamówienia w terminie 4 tygodni od dnia podpisania 
umowy oraz wskazania Udzielającemu zamówienie warunków zasilania przez Przyjmującego zamówienie.



§4

 Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie 
udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz 
wymaganiach zdrowotnych określonych  w odrębnych  przepisach, z uwzględnieniem poniższych warunków 
brzegowych:
a) Przyjmujący zamówienia będzie wykonywać przedmiotowe świadczenia zdrowotne zespołem co najmniej 
pięciu lekarzy ze specjalizacją z radiologii i diagnostyki obrazowej, co najmniej sześciu techników 
elektroradiologii oraz co najmniej  dwóch pielęgniarek,
b) Przyjmujący zamówienia zapewni przeprowadzenie dodatkowych konsultacji przez co najmniej dwóch 
lekarzy ze stopniem dr nauk medycznych i specjalizacją z radiologii i diagnostyki obrazowej.

§5

1. Przyjmujący zamówienia zobowiązany jest do elektronicznego rejestrowania badań, do wydawania 
opisów badań w formie pisemnej oraz do standardowego wydawania zapisów obrazowania na 
elektronicznym nośniku np. płyta CD-R, DVD-R.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia rejestru przyjmowanych pacjentów i 
archiwizacji dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przesyłania 
wyników i obrazu badań diagnostycznych do sieci komputerowej Udzielającego zamówienia.

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów zgodnie 
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia w pracowni sieci komputerowej z 
oprogramowaniem RIS i PACS.

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej i 
przekazywania danych statystycznych w cyklach miesięcznych do Sekretariatu pokój nr 17 Szpitala przy ulicy 
M. Skłodowskiej - Curie 26 do 12-każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W przypadku, jeśli dokumentacja, o której mowa w ust. 2 i 5 nie będzie prowadzona w sposób rzetelny oraz 
zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy oraz 
obowiązującymi zasadami w tym wynikającymi z wytycznych obowiązujących Udzielającego zamówienie 
wydawanych w jakiejkolwiek formie czy z umów zawartych na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez 
Udzielającego zamówienie, nie będzie archiwizowana i udostępniana do kontroli w sposób wynikający z 
postanowień niniejszej umowy, przepisów prawa lub innych wytycznych, jak również w przypadku, gdy 
Przyjmujący zamówienie nie podda się kontroli podmiotów uprawnionych do przeprowadzania kontroli 
Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie będzie odpowiedzialny wobec Udzielającego zamówienia 
za wynikającą z tego szkodę, a w szczególności zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Udzielającego 
Zamówienia kwoty równej wszelkim kosztom poniesionym przez niego w celu obrony jego praw, wszelkich 
kar, kar umownych, kwot, o które zmniejszone zostanie jego wynagrodzenie, zapłaconych odszkodowań oraz 
wszelkich innych kosztów oraz zmieszenia wpływów Udzielającego zamówienia, powstałych lub poniesionych 
w wyniku lub w związku z nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie.

§6

1. Rozliczenia stron za wykonanie świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy dokonywane będą 
miesięcznie na podstawie cen jednostkowych wynikających z cennika oraz liczby wykonanych świadczeń, z 
zastrzeżeniem ustępu 2. 



2. Ceny świadczeń mogą ulec zmianie (obniżce lub podwyżce) na początku każdego roku kalendarzowego, 
jednak nie więcej niż wynika to ze zmiany ceny podstawowej usługi badania tomograficznego bez kontrastu 
jedna okolica anatomiczna ustalonej przez NFZ dla świadczeniobiorców. Zmiana cen na niekorzyść 
Udzielającego zamówienie, która następuje w takim przypadku, dokonana będzie na podstawie aneksu 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na udokumentowany i uzasadniony wniosek 
Przyjmującego zamówienie.

3. Należność za świadczenia płatna będzie na podstawie faktur Przyjmującego zamówienie w drodze 
przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, po wykonaniu świadczeń i ich należytym 
udokumentowaniu.

4. Obowiązkowym załącznikiem do faktury będzie wykaz udzielonych świadczeń zawierający nazwisko i imię 
pacjenta oraz lekarza kierującego, rodzaj świadczenia, cenę świadczenia i datę jego wykonania, ośrodek 
kosztowy Szpitala na rzecz, którego wykonano badanie. Dane muszą zawierać podsumowania wg ośrodków 
kosztowych Szpitala.

5. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia konta bankowego Udzielającego zamówienia przez 
jego bank.

§7

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przez okres obowiązywania umowy ubezpieczyć się od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 46.500,- EURO, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz przedkładać aktualną kopię polisy do Sekretariatu Szpitala w terminie 15 dni przed dniem 
wygaśnięcia dotychczasowej.

§8

 1.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli w każdym terminie przez 
Udzielającego zamówienia lub NFZ oraz udostępnienia Udzielającemu zamówienia lub NFZ lub osobie przez 
te jednostki upoważnionej w każdym czasie rejestru i dokumentacji, o których mowa w § 5 niniejszej 
umowy.
2. Wszelkie wymagania techniczne, sanitarne, epidemiologiczne, prawne dotyczące pracowni tomografii 
komputerowej, w momencie zawarcia umowy, przechodzą na Przyjmującego zamówienie i jest on 
zobowiązany do ich spełniania, oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność.

§9

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 
uzyskania zgody Udzielającego zamówienia, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. Zapisy ustępu 1 nie dotyczą zawierania przez Przyjmującego zamówienie odpowiednich umów na 
wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (praktyki lekarskie), techników elektroradiologii oraz 
pielęgniarki.
3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia 
ponoszą wobec osoby poszkodowanej solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie.
4. W ramach stosunku prawnego pomiędzy Udzielającym zamówienia a Przyjmującym zamówienie, w 
przypadku, gdy szkoda wyrządzona została przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego niniejszą umową 
zamówienia, Przyjmujący zamówienie będzie odpowiedzialny wobec Udzielającego zamówienia za nienależyte 
wykonanie niniejszej umowy na zasadzie ryzyka, jako podmiot profesjonalnie świadczący usługi w zakresie 
świadczeń medycznych będących przedmiotem umowy. Wobec powyższego Przyjmujący zamówienie będzie 
zobowiązany do zapłaty na rzecz udzielającego zamówienia kwoty równej wszelkim kosztów poniesionym 
przez udzielającego zamówienie w związku z ze szkodą wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie 



zamówienia udzielonego niniejszą umową, kwotom wypłaconych odszkodowań i zadośćuczynień, kosztów 
sadowych, obsługi prawnej postępowania, kosztom zastępstwa procesowego wszelkim innym kosztom 
poniesionym w celu obrony przed roszczeniami, oraz wszelkich innych kosztów oraz zmieszenia wpływów 
Udzielającego zamówienia, powstałych lub poniesionych w wyniku lub w związku z nienależytym 
wykonywaniem niniejszej umowy przez Przyjmującego zamówienie lub wyrządzeniem szkody w związku z 
wykonywaniem świadczeń na jej podstawie.
5. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.

§10

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony  od  dnia 29.10.2011 roku do dnia 28.10.2013 roku.

2. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron, jednak 
rozwiązanie umowy, o ile strony wprost nie zastrzegą inaczej nie może nastąpić wcześniej niż 6 miesięcy od 
dnia podpisania porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Przyjmującego zamówienie bądź przez Udzielającego 
zamówienia, strona z po której wystąpiły przyczyny odstąpienia od umowy zapłaci na rzecz drugiej strony 
kare umowną w wysokości 20% całości średniego wynagrodzenia umownego za badania przewidzianego do 
wykonania do końca okresu umownego. 
4. Udzielający zamówienia może odstąpić od umowy w przypadku nieudokumentowania zawarcia przez 
niego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub kolejnej umowy, o której mowa w §7 zgodnie z 
postanowieniami umowy.
5. Udzielający zamówienia może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie 
wykonuje swoich obowiązków wynikających z jej postanowień, i nie usunie naruszenia oraz jego skutków w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaprzestania naruszeń od udzielającego zamówienia.

§11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla 
Udzielającego zamówienia może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wynika to z udokumentowanych okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy z zastrzeżeniem §6 ust.2.

§ 12
Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub z dniem 
określonym w porozumieniu stron o rozwiązaniu niniejszej umowy.

§13

1. Nierozerwalną częścią niniejszej umowy jest umowa dzierżawy pomieszczeń nr ………..

2. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań 
diagnostycznych tomografii komputerowej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy dzierżawy nr ……….., a 
obie umowy wygasną w tym samym momencie, bez względu na to, czy umowa dzierżawy zostanie 
rozwiązana odrębnie.

§14

 W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
powołanej na wstępie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Sprawy sporne wynikłe na 
tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Udzielającego zamówienia.



§15

 Nieodłącznym elementem umowy jest Regulamin konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w 
zakresie badań diagnostycznych tomografii komputerowej z dnia 28.09.2011r.

§16

 Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach - po 2 (dwa) egzemplarze dla każdej ze 
stron.

Przyjmujący zamówienie                                                                                         Udzielający Zamówienia


