Umowa świadczenie usług medycznych
…....................../2017
zawarta w dniu …............. r. pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, ul. ks. Jana
Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego po numerem
0000035422, NIP 823-14-22-165 reprezentowanym przez:
Ewa Wojciechowska- Dyrektor
zwanym dalej, Udzielającym zamówienia
a firmą...................................... z siedzibą...................przy ulicy................wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem.....................
zwaną dalej Przyjmującym zamówienie reprezentowaną przez:
1. .....................................................................
2.......................................................................
Niniejsza umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2015 r poz. 618
z późn. zm)
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń medycznych polegających na
wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej w oparciu o teleradiologię.
§2
Obowiązki Przyjmującego zamówienie
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dokonywania opisów badań TK wykonywanych
przez Udzielającego zamówienie i przesyłanych do Przyjmującego zamówienie przy użyciu
łącza teleinformatycznego (teleradiologii) a następnie odsyłania tych opisów Udzielającemu
zamówienia.
2. Ciągłe i nieprzerwane, tj. przez 24 h na dobę, przez 365 dni w roku, wykonywanie opisów
otrzymywanych od Udzielającego zamówienie badań tomografii komputerowej.
3. Przyjmujący zamówienie zapewnia konfigurację sprzętowo- programową do podłączenia z
serwerem obrazu PACS na czas obowiązywania umowy (komputer wraz z niezbędnym
oprogramowaniem skaner oraz drukarkę)
4. Opisy wykonywane będą przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zatrudnionych przez Przyjmującego zamówienie zgodnie z obowiązującą wiedzą
medyczną i standardami oraz z zachowaniem należytej staranności.
5. Przyjmujący zamówienie zapozna personel Udzielającego zamówienie- techników
elektroradiologii z procedurami medycznymi w zakresie niezbędnym do prawidłowego
wykonywania usług na podstawie niniejszej umowy. Koszty związane z potrzebą szkolenia
personelu ponosi Udzielający zamówienie.

6. Przyjmujący zamówienie ustala i akceptuje poziom merytoryczny personelu Udzielającego
zamówienia.
7. Opisy badań będą wykonywane i przekazywane Udzielającemu zamówienie w terminie:
a) opis zwykły w ciągu …...............min) od chwili otrzymywania danych,
b) opis w trybie nagłym CITO w ciągu …..........min) od chwili otrzymania danych.
Przez chwilę otrzymania danych strony rozumieją datę i godzinę zarejestrowania kompletnego,
wykonanego wg standardów badania i skierowania, przesłanego w formie elektronicznej i
widocznego w systemie RIS/PACS Przyjmującego Zamówienie.
8. W przypadku transferu danych drogą elektroniczną, Udzielający zamówienia zapewni
zastosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego oraz technicznego
odpowiedniego dla poziomu wysokiego zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024) w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych. (§ 6 ust. 3, ust 4 oraz załącznik do Rozporządzenia C XII, C
XII)
9. Oryginały wyników badań będą doręczane Udzielającemu zamówienia 2 razy w miesiącu
pocztą kurierską na koszt Udzielającego zamówienia. Udzielający zamówienia zobowiązuje się
zapewnić, iż przesłane przez Przyjmującego zamówienie oryginały wyników badań będą
doręczone do rąk własnych jednej z osób upoważnionych wskazanych w § 6 ust. 1 pkt b.
10.
Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż podda się kontroli Udzielającego zamówienia
celem sprawdzenia prawidłowości realizacji niniejszej umowy, w tym w szczególności będzie
udzielał mu wszelkich wyjaśnień oraz udostępni do wglądu dokumentację związaną z realizacją
niniejszej umowy. Odmowa poddania się kontroli upoważnia Udzielającego zamówienie do
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
11.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i
dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
§3
Oświadczenie Przyjmującego zamówienie
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż:
a) Przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonywanie opisu lekarskiego badań
obrazowych zleconych przez Udzielającego zamówienie,
b) Opisy badań będą wykonywane przez osoby legitymujące się wymaganymi kwalifikacjami i
doświadczeniem,
c) Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za
szkody powstałe w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem
umowy na minimalną sumę gwarancyjną …….
2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do okazania polisy ubezpieczeniowej, o której
mowa w ust. 1 pkt. c, przy podpisywaniu Umowy, dostarczenia kserokopii polisy w chwili
zawarcia Umowy oraz posiadania aktualnego ubezpieczenia oc przez cały okres trwania umowy
a w przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia bądź zawarcia nowej umowy – do
dostarczenia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy kserokopii Udzielającemu zamówienie.
§4
Obowiązki Udzielającego zamówienia
1. Udzielający zamówienie będzie wykonywał badania na urządzeniu TK GE Bright Speed 16rzędowym we własnym zakresie (przy użyciu własnego sprzętu), a następnie przesyłał obrazy do
Przyjmującego zamówienie. Przesyłane obrazy będą zgodne ze standardami badań
zaakceptowanymi przez Przyjmującego zamówienie.

2. Udzielający zamówienie zapewni na własny koszt połączenie teleinformatyczne w celu
przekazywania danych, zgodnie z ustalonymi parametrami i standardami technicznymi
wymienionymi poniżej:
a) łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 1 Mbit/s w kierunku wychodzącym,
b) na wyżej wymienionym łączu zewnętrzny numer IP,
c) linia telefoniczna z funkcją tel./fax.,
3. Udzielający zamówienia zapewni zastosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
organizacyjnego oraz technicznego odpowiedniego dla poziomu wysokiego zgodnie z
wytycznymi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. (§ 6 ust. 3, ust
4 oraz załącznik do Rozporządzenia C XII, C XII)
§5
Oświadczenie Udzielającego zamówienia
1. Udzielający zamówienia oświadcza, iż:
a) ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta w trakcie i po badaniu zwłaszcza
w przypadku badań wymagających podania kontrastu i.v.
b) badania będą wykonywane przez osoby legitymujące się wymaganymi kwalifikacjami,
c) sprzęt medyczny wykorzystywany do badań posiada wymagane certyfikaty i zgodnie z
wymogami odrębnych przepisów przeglądy atestacyjne,
d) Udzielający zamówienia oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za
szkody powstałe w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
2. Personel medyczny Udzielającego Zamówienie, legitymujący się odpowiednimi
kwalifikacjami, przed wykonaniem badania dokona oceny przeciwwskazań do podania kontrastu
i.v
§6
Osoby odpowiedzialne za współpracę
1. Strony wskazują następujące osoby jako koordynatorów i osoby do pierwszego kontaktu w
związku z wykonywaniem niniejszej Umowy:
a) Ze strony Przyjmującego zamówienie: ( proszę o podanie dwóch nr tel.)
...............................................................
...............................................................
b) Ze strony Udzielającego zamówienia:
Burzyński Jarosław-kierownik Zespołu Techników Medycznych
2. Strony zobowiązują się niezwłocznie wzajemnie informować o awariach łączy lub innych
okoliczności uniemożliwiających przekazywanie badań lub opisów. W takim wypadku strony
wspólnie podejmą działania w celu przywrócenia sprawności połączeń, bądź podjęcia innych
kroków (w zależności od okoliczności).
(ZMIANA W RAZIE WYBORU FIRMY OFERUJĄCEJ HELPDESK + ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UMOWY)
§7
Płatności
1. Przyjmujący zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu wykonywania
świadczeń określonych w niniejszej Umowie
a) opis jednego odcinka (zwykły)- …........ zł
b) opis jednego odcinka (CITO)- …........ zł
2. Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Przyjmującego zamówienie w terminie do 14 dni po zakończeniu danego
miesiąca. Do każdej faktury załączona będzie specyfikacja rodzjowo- ilościowa i cenowa

świadczeń zdrowotnych, podpisana przez Przyjmującego zamówienie lub upoważniona przez
niego osobę.
3. Udzielający zamówienia będzie dokonywał płatności wynagrodzenia na podstawie faktur w
terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.
4. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego
zamówienia.
5. Przyjmujący zamówienia ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w płatności.
6. W przypadku nie wykonania przez Przyjmującego zamówienie opisu badania w terminie
określonym w § 2 ust. 7 za wykonany opis Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje
wynagrodzenie.
§8
Kary umowne
1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie wykona przedmiotu
umowy w terminach określonych w § 2 ust. 7, Udzielający zamówienie – oprócz skutku
określonego w §7 pkt 7- ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto
umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w badaniach zwykłych/ za każde rozpoczęte dwie
godziny w badaniach cito.
2. W przypadku odstąpienia Przyjmującego zamówienie od niniejszej umowy z przyczyn
leżących po stronie Przyjmującego zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę
umowną w wysokości 2500 zł.
3. Udzielający zamówienia ma prawo żądać od Przyjmującego zamówienie odszkodowania na
zasadach ogólnych, jeżeli Przyjmujący zamówienie nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje
zobowiązania wynikające z umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
4. Udzielający zamówienia uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności
wynikających z faktur VAT.
§9
Poufność
1. Strony zobowiązują się traktować wszelkie informacje otrzymane w związku z realizacją
niniejszej Umowy jako informacje poufne.
2. W szczególności strony zobowiązują się przestrzegać wszelkich przepisów i wewnętrznych
procedur drugiej strony w celu zapewnienia ochrony informacji medycznych. Informacje takie
nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej, natomiast
w ramach struktur organizacyjnych stron, dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie
pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele, których dostęp do informacji jest uzasadniony ze
względu na ich pozycję lub udział w realizacji umowy.
3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym niż
opisanym poniżej osobom fizycznym lub prawnym, wymagać będzie każdorazowo pisemnej
zgody przedstawiciela drugiej strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich
upublicznienie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy.
4. Naruszenie obowiązków, określonych w niniejszym paragrafie, spowoduje odpowiedzialność
Przyjmującego zamówienie za wyrządzone szkody Udzielającemu zamówienia wg zasad
określonych w Kodeksie Cywilnym, a ponadto daje prawo Udzielającemu zamówienia do
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
§ 10
Obowiązywanie umowy
1. Umowa zostaje zawarta na okres dwóch lat.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym
wypowiedzeniem w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Przyjmujący zamówienie będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w drodze pisemnego powiadomienia w przypadku, gdy Udzielający zamówienia
zalega z zapłatą należności, co najmniej za dwa miesiące kalendarzowe, pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania do zapłaty.
4. Udzielający zamówienia będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w drodze pisemnego powiadomienia w przypadku, gdy Przyjmujący
zamówienie narusza postanowienia umowy, w tym nie wykonuje świadczeń w ustalonym
terminie, zawęża ich zakres bądź zaniża ich jakość.
5. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek wykonać świadczenia zlecone przed rozwiązaniem
umowy także po jej rozwiązaniu. Dla wykonania i rozliczenia wykonanych świadczeń stosuje się
odpowiednio postanowienia umowy.
6. W razie rozwiązania lub ustania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest
niezwłocznie przekazać Udzielającemu zamówienia dokumenty i inne materiały sporządzone,
zebrane, opracowane lub otrzymane w trakcie trwania umowy w związku z jej wykonywaniem.
§ 11
Siła wyższa
1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem
siły wyższej, w tym awarii łącza leżącej po stronie operatora.
2. Za siłę wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie
mogły one przewidzieć ani im zapobiec, które zakłócają lub uniemożliwiają realizacje umowy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) i
ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, a właściwym do ich rozpatrzenia będzie Sąd Powszechny właściwy dla
Udzielającego zamówienia.
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej strony umowy.
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