
PROJEKT

UMOWA . .. ../2014

zawarta w wyniku Konkursu Ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o

działalności leczniczej (DZ.U. nr 112, poz. 654) w dniu……..............r.  w  Białymstoku , pomiędzy:

SP ZOZ Wojewódzkim  Szpitalem  Zespolonym  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku 

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26

15 – 950 Białystok 

NIP:  542-252-92-92 

który reprezentuje:

Dyrektor -  Urszula Łapińska 

zwanym dalej: Udzielającym zamówienie

a

…………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………..... wpisanym do rejestru ..........................................

NIP: ……………………………………….  .. .... Regon:…………………………………….

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy: Przyjmującym zamówienie,

o następującej treści:

§ 1

1. Udzielający zamówienie zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania świadczenia

zdrowotne  z  zakresu  procedur  diagnostycznych  tj.  badań  rezonansu  magnetycznego

wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego zwane dalej usługą.

2.  Podstawą  wykonania  usługi  jest  zlecenie  wystawione  przez  Udzielającego  zamówienie  wg

Załącznika nr 2 do Formularza Ofertowego.

§2

1.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  zapewnić  dostępność  przedmiotowych  badań  MR

przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do wykonania usługi na aparacie MR w uzgodnionym

wcześniej  terminie  nie  przekraczającym  4  dni  od  zgłoszenia,  w  nagłych  wypadkach  w  dniu

zgłoszenia lub w ciągu 24 godzin.



§3

1.  Świadczenia  będące  przedmiotem niniejszej  umowy (wykonanie  badania  oraz  opis  badania)

wykonywane będą na sprzęcie i w siedzibie Przyjmującego zamówienie. 

2.  Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  iż  dysponuje  personelem i  sprzętem pozwalającym  na

wykonywanie postanowień niniejszej umowy.

3.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się  do zapewnienia  ciągłości  usług w okresie  trwania

umowy.

4.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  wykonywania  świadczeń  z  zakresu  procedur

diagnostycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 przez wykwalifikowany personel.

5. W przypadkach udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa § 1 ust.  1, Przyjmujący

zamówienie  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  i  sprawozdawczości

statystycznej  na  zasadach  określonych  dla  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej   zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami.

6.  Przyjmujący  zamówienie  nie  może  zlecać  wykonania  niniejszej  umowy,  ani  powierzać  jej

wykonania innej osobie trzeciej  bez zgody Udzielającego zamówienie wyrażonej na piśmie pod

rygorem nieważności.

§4

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania opisu badania w terminie do trzech dni

roboczych po wykonaniu usługi, bądź w nagłych wypadkach w dniu badania.

2. W przypadku konieczności konsultacji medycznych niezbędnych do sporządzenia ostatecznego

opisu wykonanego badania, czas wydania wyniku może zostać przedłużony do 24 godzin.

3.Udzielający zamówienie wyraża zgodę na wydanie wyniku badania wraz z opisem pacjentowi.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia jakości świadczonej usługi, zgodnie z

obowiązującymi standardami i wymaganiami dotyczącymi sprzętu, jak i personelu.

§5

1.  Za  wykonane  usługi  Udzielający  zamówienia  zapłaci  Przyjmującemu  zamówienie  kwotę

wynikającą  z  cennika,  na  podstawie  wystawionej  faktury  VAT  z  dołączoną  specyfikacją

wykonanych zleceń.

2.  Specyfikacja  wykonanych  zleceń  winna  zawierać  imię  i  nazwisko pacjenta,  nazwę  oddziału

szpitalnego, nazwisko lekarza kierującego oraz cenę badania dla każdego pacjenta.

3. Cennik badań  - załącznik nr 1 - stanowi integralną część niniejszej umowy.

4. Udzielający zamówienia jest zobowiązany do zapłaty należności w terminie do 30 dni od daty

wpływu faktury VAT wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, przelewem na jego rachunek

bankowy o numerze ............................................................................................................................. .



5.  Faktury  wystawiane  będą  za  okresy  miesięczne  w  oparciu  o  wykonane  w  tym  okresie,  na

podstawie zleceń, badania o których mowa w § 1 i 2 umowy, nie później niż do 5 - go dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

6. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do wystawiania faktur bez jego

podpisu.

7.  Faktura  może  być  wystawiona  tylko  za  świadczenia  faktycznie  realizowane  na  rzecz

Udzielającego zamówienie.

§6

Warunkiem  wypłaty  wynagrodzenia  jest  dostarczenie  przez  Przyjmującego  zamówienie

sprawozdania z wykonania umowy w danym miesiącu zgodnie z wymogami określonymi w §5

ust. 1, 2 umowy.

§7

1.  W  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest

posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

2.  Przyjmujący  zamówienie  przed  podpisaniem  umowy  przedłoży  ważne  ubezpieczenie  oraz

zobowiązuje się do ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

§8

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli w każdym terminie przez

Udzielającego zamówienia oraz udostępniania Udzielającemu zamówienia lub osobie upoważnionej

w każdym czasie rejestru i dokumentacji, o których mowa w §3  ust. 5 umowy. 

2.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  poddania  się  kontroli  Narodowego  Funduszu

Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 z późn.zm.) w

zakresie wynikającym z umowy zawartej z NFZ.

§9

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia  …................r.  do dnia……......r.

§10

1.  Udzielający  zamówienia  ma  prawo  wypowiedzieć  umowę  z  zachowaniem  1-miesięcznego

terminu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotowej umowy nie

leży w interesie Udzielającego zamówienie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy,



b) zastrzeżeń Udzielającego zamówienie do sposobu wykonywania przedmiotowej umowy przez

Przyjmującego zamówienie,

c) naruszenia przez Przyjmującego zamówienie warunków przedmiotowej umowy,

d) uzasadnionych skarg pacjentów, gdy wynikają one z rażącego naruszenia niniejszej umowy oraz

przepisów prawa.

2.Przyjmujący  zamówienie  ma  prawo  wypowiedzieć  umowę  z  zachowaniem  1-miesięcznego

terminu  wypowiedzenia  dokonanego  na  koniec  miesiąca  kalendarzowego  w  przypadku,  gdy

Udzielający zamówienie zalega z wypłatą wynagrodzenia  za dwa kolejne okresy rozliczeniowe.

3.Udzielający  zamówienie  może  rozwiązać  umowę  bez  wypowiedzenia,  ze  skutkiem

natychmiastowym w następujących okolicznościach:

a)  nieudokumentowania,   w  terminie  30  dni  od  daty podpisania  umowy przez  Przyjmującego

zamówienie, zawarcia przez niego  umowy ubezpieczenia  OC odpowiedzialności cywilnej, o której

mowa w §7 ust.1,

b) niezabezpieczenia ciągłości i ważności umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o

której mowa w §7 ust. 1,

c) rażącego naruszenia przez Przyjmującego  zamówienie warunków przedmiotowej umowy.

§ 11

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

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654) 

1) przepisy kodeksu cywilnego,

2) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

3) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

4) innych właściwych dla przedmiotu umowy aktów prawnych.

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

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

            Przyjmujący zamówienie                                                                         Udzielający  zamówienie 


