
UMOWA nr
na Swiadczenia zdrowotne

zawart.a w dniu .. r. w Warszawie pomiqdzy:

Samodzielnym Zespolem Publicznych Zakladow Lecznictwa otwartego Wars zawa -ochota z siedzibq w Warszawie (02-353), pzy ul. Szczg6liwickiej 36, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sqdowego - rejestru stowarzyszeri, innych organizacji spolecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej, pod nr
KRS 0000188485, Ntp 526-17_71_472, REGON 010202670.
reprezentowanym przezl
Pana Kzysztofa Marcina Zakrzewskiego - Dyrektora,
zwanym w treSci umowy ,,Udzielajqcym zam6wienia"

a

Paniq/Panem..... ..... REGON, Ntp,
zwanym w tre6ci umowy ,'przyjmujqcym zam6wienie".

Umowa zostaje zawarta na podstawie art.26 ust. 1-5 oraz ar1.46 ust. 1 ustawy zdnia 15
kwietnia 2011 r. o dzialalnoSci leczniczej (Dz. U. z 2O1S r. poz. 618, z po2n. zm.) oraz
w zwiqzku z wynikami ogloszonego i przeprowadzonego przez Udzielajqcego zam6wienie
konkursu ofert na udzielanie zam6wienia na swiad czenia zdrowotne.
Strony umowy ustalajq co nastqpuje;

s1
Udzielajqcy zamowienia zleca a PrzyjmujEcy zamowienie zobowiqzuje siq do realizacji
Swiadczeri zdrowotnych polegajqcych na

1) wykonywaniu badari rentgenowskich (zalqcznik nr 1 do umowy),
2) obslugi rejestracji oraz wykonywanie zwiqzanychztym prac biurowych.

Udzielajqcy zam6wienie dopuszcza mozliwoSc realizaqi Swiadczeri zdrowotnych w
Przychodniach medycznych nalezqcych do SZpZLo warszawa - ochota:

1) Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej Warszawa ul. Sosnkowskiego 18
2) Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej ul. Szczqsliwicka 36.

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany w siedzibie i na aparaturze Udzielajqcego
zam6wienie.
Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzuje sig do wykonywania zadan Udzielajqcego
zam6wienia jako podmiot wykonujqcy dzialalno6c leczniczq, w zakresie udzielonego
zam6wienia na Swiadczenia zdrowotne na zasadach okre5lonych w niniejszej umowie
i przepisach prawa.

Badania RTG bqdq wykonywane wylqcznie dla osob uprawnionych wskazanych przez
Udzielajqcego zam6wien ia.

6. Jednostkowa cena brutto za I godzing pracy wynosi: .. zlotych brutto,
Podana cena bqdzie obowiqzywala w calym okresie obowiqzywania umowy.
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rowniezPrzyjmujqcy zam6wienie zobowiqzuje siq
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1) zorganizowac wykonywanie badari RTG zgodn ie ze zlo2onq ofertq, zapewniajqc
ciqgloS6 ich wykonywania,

2) informacjg na temat miejsca, czasu i organizacji Swiadczeri pzekazal, Udzielajqcemu
zam6wienie w dniu podpisania umowy (zarqcznik nr 2 do umowy);

3) udzielac Swiadczerl z nale2ytq staranno6ciq izgodnie z wymogami aktuatnej wiedzy
medycznej,

4) przestrzega6 przepisow bezpiecze14stwa i higieny pracy, ochrony radiologicznej,
ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska,

5) postgpowa6 zgodnie z zasadami etyki,
6) w razie awarii aparatury medycznej lub innego sprzgtu podjqc dzialania zmierzajqce

do zabezpieczenia pacjenta oraz otoczenia,
7) dokonywad wymiany odczynnik6w w procesorze wywolujqcym,
8) realizowac okreslone przez Dyrekcjq zadania w zakresie polityki zdrowotnej i polityki

jakoSci.

s3
Udzielajqcy zam6wienia mo2e w kazdym czasie przeprowadzic kontrolg realizacji
Swiadczeri zdrowotnych i innych czynnoSci niezbgdnych do wykonania niniejszej umowy
przez Przyjmujqcego zam6wienie w szczegolno6ci w zakresie iloSci dostgpnoSci oraz
jako6ci Swiadczef zdrowotnych oraz zasad organizacji ich udzielania, a przyjmujqcy
zam6wienie przyjmuje obowiqzek poddania siq kontroli.
Przyjmujqcy zam6wienie wyra2a zgodq na przeprowadzenie kontroli udzielania
Swiadczeh zdrowotnych i innych czynno6ci niezbgdnych do wykonania niniejszej umowy
przez Narodowy Fundusz Zdrowia na zasadach okre6lonych w przepisach
o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych w zakresie
wynikajqcym z umowy zawarlej pomiqdzy Udzielajqcym zam6wienia a Narodowym
Funduszem Zdrowia.

s4
Za przepracowane godziny pracy, Przyjmujqcy zam6wienie otrzyma wynagrodzenie
wyliczone jako iloczyn ceny jednostkowej za l godzing pracy i ilo6ci udokumentowanych
przepracowanych godzin, wykonywanych w okresach miesiqcznych.
Przyjmujqcy zam6wienie bqdzie sporzqdzal comiesiqczne zestawienie przepracowanych
godzin, z podaniem daty czasu pracy oraz podaniem adresu pracowni RTG.
Zestawienie na podstawie, kt6rego sporzqdzono fakturg/rachunek nalezy ka2dorazowo
do niej zalqczyc. Sporzqdzona faktura/rachunek powinna zawierac numer umowy . W
razie potrzeby strony ustalq, jakie dodatkowe dokumenty bqdq niezbgdne do
prawidlowego wyliczenia wynagrodzenia przyjmuiqcego zam6wienie.

s5
Udzielajqcy zam6wienia bgdzie placil naleznoS6 za wykonane godziny pracy, przelewem na
konto Przyjmujqcego zam6wienie, po zaakceptowaniu faktury/ rachunku na numer wskazany
na fakturze/rachunku w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku/faktury, pod warunkiem
jej prawidtowego wystawienia.

s6
1. Przyjmujqcy zamowienie ponosi pelnq odpowiedzialno6c za szkody powstale

w przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Swiadczenia zdrowotnego oraz
za szkody spowodowane osobom trzecim powstale w trakcie realizacji umowy.
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Przyjmujqcy zamowienie oswiadcza, 2e zawarr umowQ ubezpieczenia od
odpowiedzialnoSci cywilnej, ktorej kopia stanowizalqcznik nr 3 do niniejszej umowy.
Przyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest do utrzymania waznego ubezpieczenia i nie
zmniejszenia jego zakresu oraz sumy przezcaly okres obowiqzywania umowy.
W przypadku gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialno6ci cywilnej ulega
rozwiqzaniu w trakcie obowiqzywania umowy, Pzyjmujqcy zam6wienie zobowiqzany jest
dostarczy6 Udzielajqcemu zam6wienia kopig nowej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialno6ci cywilnej lub innego dokumentu potwierdzajqcego zawarcie umowy
ubezpieczenia na nastqpny okres, najpozniej w ostatnim dniu obowiqzywania poprzedniej
umowy.

s7
Przyjmujqcy zamowienie bqdzie dochodzil ewentualnych roszczefl wylqcznie w sposob
prawem przewidziany, niezaklocajqcy udzielania zagwarantowanych pacjentom
wykonywania Swiadczeri o ktorych mowa.
Bez zgody Udzielajqcego zam6wienia roszczenia o zaplatq wynagrodzenia nie mogq by6
przedmiotem cesji na osoby trzecie.
Wystqpienie przez Przyimujqcego zam6wienie do sqdu z roszczeniem pienigznym,
wynikajqcym z niniejszej umowy mo2e nastqpic po uprzednim powiadomieniu drugiej
strony umowy o zamiarze skierowania sprawy na drogg sqdowq i po wyznaczeniu
terminu do ugodowego rozstrzygnigcia sporu.

s8
Niniejsza umowa zostala zawarta na okres od dnia 05.08.2015 rdo 05.11.2015.r.

se
1. Strony ustalajq 2e zakazuje siQ istotnych zmian

stosunku do treSci oferty na podstawie kt6rej
postanowieh zawadej umowy, w
dokonano wyboru Przyjmujqcego

zam6wienie.
2. Ka2da zmiana postanowieri niniejszej umowy

niewaznoSci.
wymaga formy pisemnej pod rygorem

s10
Przyjmujqcy zam6wienie nie moze przenieS6 na osobg trzeciq praw i obowiqzkow
z niniejszej umowy.

s11
Przyjmujqcy zlecenie oSwiadcza 2e znany jest mu fakt, i2 tre6c niniejszej umowy a w
szczeg6lno6ci dotyczqce go dane identyfikujqce, przedmiot umowy i wysoko6c
wynagrodzenia, stanowiq informacjg publicznq w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6
wrze5nia 2001r o dostqpie do informacji publicznej (Dz. U.2014, poz112 z po2n. zm.) ktora
podlega udostqpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

s12
1. Na podstawie aft..37 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2014 t. poz. 1182 z po2n. zm.) Udzielajqcy zam6wienia, jako administrator
danych osobowych upowaznia Przyjmujqcego zam6wienie do przetwarzania danych
osobowych i danych medycznych w zakresie niezbqdnym do wykonania przedmiotu
umowy.



J

Przyjmujqcy zam6wienie moze pzetwarzac dane osobowe i dane medyczne wylqcznie
w zakresie iw celu realizacji przedmiotu umowy.
Przy przetwarzaniu danych osobowych idanych medycznych przyjmujqcy zam6wienie
zobowiqzuje siQ do pzestrzegania zasad wskazanych w niniejszej umowie oraz
w przepisach powszechnie obowiqzujqcych, w szczegolno6ci: w ustawie z dnia 2g
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych , rozporzqdzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadac uzqdzenia i systemy informatyczne sluzqce do przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. z2OO4 r. nr 1OO, poz. 1024).
Przyjmujqcy zam6wienie jest zobowiqzany do zachowania poufnoSci wszystkich danych
do kt6rych bqdzie mial dostqp w trakcie obowiqzywania umowy oraz zachowania
w tajemnicy sposobow zabezpieczenia tych danych, przez Udzielajqcego zlecenia w
trakcie stosunku cywilnoprawnego, jak i po jego ustaniu.

s13
Przyjmujqcy zam6wienie niezwlocznie zawiadomi pisemnie Udzielajqcego zamowienia o
skreSleniu z rejestru podmiot6w wykonujqcych dzialalno5d leczniczq, o kt6rym mowa w
art.100 iart.106 (Dz. IJ.22015 r. poz.6'18zpo2n. zm.) ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r o
dzialalnoSci leczniczei oraz o wyga6niqciu i nieprzedluzeniu polisy OC, o ktorej mowa w
aft"25 cytowanej ustawy, pod rygorem ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie
konsekwencje wynikajqce z zaniechania przekazania UdzielajEcemu przedmiotowych
informacji.

s14
W razie wystqpienia istotnej zmiany okoliczno6ci powodujqcej,2e wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy
Udzielajqcy zamowienia moZe odstqpi6, od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomoSci o powyzszych okolicznoSciach. W takim przypadku Przyjmujqcy zam6wienie
moZe 2qdacjedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanej czqsci umowy.

s15
1. Udzielajqcemu zam6wienie przysluguje prawo wypowiedzenia umowy w trybie

natychmiastowym w nastgpujqcych okolicznosciach;
1) gdy u Udzielajqcego zam6wienia wygasla potrzeba lub obowiqzek wykonywania

Swiadczeri objqtych umowE,
2) gdy Przyjmujqcy zamowienie utracil techniczno organizacyjne mozliwoSci

wykonywania Swiadczeri ;

3) gdy Przyjmuiqcy zamowienie narusza istotne postanowienia umowy;
4) gdy Przyjmujqcy zamowienie nie dostarczy kopii umowy, ktorej mowa w g6 ust.2;
5) gdy Przyjmujqcy zamowienie utraci uprawnienia, konieczne do udzielania Swiadczeri

objqtych umowE.
2. Kazdej ze stron przysluguje prawo rozwiqzania umowy z 14 dniowym wypowiedzeniem.

s16
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowE majq zastosowanie przepisy Ustawy o
dzialalnoSci leczniczej oraz Kodeksu cywilnego.

s17
Spory zwiqzane z wykonywaniem umowy bqdq rozwiqzywane ugodowo w razie braku
porozumienia - przez sqd wlaSciwy dla Udzielajqcego zam6wienia.
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s18
Umowg spozqdzono w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Udzielajqcy zam6wienia Przyjmujqcy zam6wienie

Zalqczniki do umowy:
Zalqcznik nr 1 Wykazbadah rentgenowskich:
Zalqcznik nr 2 Miejsce i harmonogram udzielania swiadczeri:
Zalqcznik nr 3 Kopia potisy OC:

RE.KTOR
spolu Publicznych
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