
ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY
NA  UDZIELANIE  ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH  W  ZAKRESIE  BADAŃ
TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Przedmiot umowy
§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego
zamówienie polegających na wykonywaniu i opisywaniu badań tomografii komputerowej i
rezonansu  magnetycznego  na  rzecz  pacjentów  Udzielającego  zamówienie  na  zasadach
określonych w niniejszej umowie.

Obowiązki stron
§ 2

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Udzielającego
zamówienia  świadczeń  zdrowotnych,  o  których  mowa w §  1,  od  poniedziałku  do
piątku,  zgodnie  z  ustalonymi  w  §  3  zasadami,  obejmujących  
w szczególności:
a)  nadzór  lekarski  nad  wykonywaniem  badań  tomografii  komputerowej  (TK)  
    i rezonansu magnetycznego (MR);
b) wykonywanie badań TK i MR;
c) opis zdjęć TK i MR.

2. Miejscem  udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  o  których  mowa  w  ust.  1  jest  Zakład
Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego, Dolnośląskie Centrum Onkologii we
Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12. 

§ 3

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową odbywać się będzie w
ilościach  wynikających  z  bieżącego  zapotrzebowania  Udzielającego  zamówienia,
zgodnie z poniższym harmonogramem: 
poniedziałek, w godzinach             od …….. do ……..
wtorek, w godzinach                      od …….. do ……..
środa, w godzinach                        od …….. do ……..
czwartek, w godzinach                  od …….. do ……..
piątek, w godzinach                       od …….. do ……..  

2. Przyjmujący zamówienie wykona opis zdjęć TK i MR w terminie:
 do …………… godzin/dni* od momentu wykonania badania w przypadku pacjentów

ambulatoryjnych,
 do ………….. godzin/dni* od momentu wykonania badania w przypadku pacjentów

szpitalnych, 
 do …………… godzin/dni* od momentu wykonania badania w przypadku badań „na

cito” 
3. Czas  wykonania  opisu  zdjęć  TK  i  MR może  zostać  wydłużony,  jeśli  pacjent  nie

dostarczy  wszystkich  niezbędnych  wyników  do  porównania  lub  zaistnienia
obiektywnie  szczególnych  okoliczności  uniemożliwiających  dotrzymanie  terminów
określonych w ust. 2 (nagłe wypadki,  sytuacje awaryjne). Przyjmujący zamówienie
jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  poinformowania  Udzielającego  zamówienie  o
przyczynach zwłoki i przewidywanym terminie wykonania opisu.

4. Podstawą  wykonania  badania  przez  Przyjmującego  zamówienie  będzie  pisemne
skierowanie  na  badanie  wystawione  przez  lekarza,  opatrzone  aktualną  pieczęcią
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firmową  zawierającą  adres  i  numer  telefonu  oraz  pieczęcią  lekarza  z  aktualnym
numerem prawa wykonywania zawodu

5. Obowiązki,  o  których  mowa  w  §  2  ust.1.,  Przyjmujący  zamówienie  realizuje  
z  należytą  starannością  przy  wykorzystaniu  wiedzy  i  umiejętności,  
z  uwzględnieniem  postępu  w  danej  dziedzinie  medycyny,  z  zachowaniem
obowiązków  określonych  w  obowiązujących  przepisach  prawa  oraz  zawartych  w
niniejszej umowie.

6. Ponadto Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
a. prowadzenia  (w  porozumieniu  z  Udzielającym  zamówienia)  dokumentacji

medycznej  na zasadach obowiązujących  w podmiotach  leczniczych  (w tym
dokumentacji  elektronicznej)  i  sprawozdawczości  statystycznej  na  zasadach
obowiązujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
Przyjmujący  zamówienie  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone
Udzielającemu  zamówienia  i  osobom  trzecim  nierzetelnym,  niedbałym  lub
niestarannym prowadzeniem dokumentacji,

b. przestrzegania  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy  zasad  wynikających  z
ustawy  o  ochronie  danych  osobowych,  ustawy  o  prawach  pacjenta  
i rzeczniku praw pacjenta,

c. przekazywania  Udzielającemu  zamówienia  informacji  o  realizacji  
i wykonaniu umowy w sposób i na zasadach przez niego ustalonych.

7.  Przyjmujący  Zamówienie  nie  może  przenieść  swoich  zobowiązań  wynikających  
    z niniejszej umowy na inne podmioty lub osoby. 

§ 4

1.  Przyjmujący  zamówienie  nie  pobiera  odpłatności  za  udzielone  świadczenia  od  osób
uprawnionych  do bezpłatnej  opieki  zdrowotnej  z tytułu  ubezpieczenia  zdrowotnego  lub
na podstawie innych przepisów o bezpłatnej opiece zdrowotnej.
2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek wystawić w imieniu Udzielającego zamówienia
rachunek  osobom  nieuprawnionym  do bezpłatnych  świadczeń  zdrowotnych,
wg obowiązującego  u Udzielającego  zamówienia  cennika  na  podstawie  udzielonego
pełnomocnictwa.

§ 5

1.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do świadczenia  zleconych  czynności
z wykorzystaniem obowiązujących  standardów i procedur  medycznych,  zgodnie  z aktualną
wiedzą  medyczną,  z uwzględnieniem  należytej  staranności  w zakresie  ochrony  zdrowia
i praw pacjenta, a także uzasadnionych interesów Udzielającego zamówienia. 
2.  Strony  umowy  zobowiązują  się  przestrzegać  praw  pacjenta,  w tym  w szczególności
zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych osobowych pacjenta i informacji z nim
związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zleconych czynności. Przetwarzania
danych  osobowych  pacjenta  i uzyskanych  informacji  Strony  umowy  mogą  dokonywać
wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i na zasadach obowiązujących
u Udzielającego  zamówienia  w związku  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych
i prowadzeniem badań naukowych.
3.  Przyjmujący  zamówienie  odpowiada  wobec  Udzielającego  zamówienia  za  należyte
wykonanie umowy, w tym odpowiada za racjonalne wykorzystanie przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych sprzętu, wyrobów medycznych i środków farmaceutycznych.
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§ 6

1. Udzielający  zamówienia  zapewni  Przyjmującemu  zamówienie  sprzęt  i aparaturę,  leki
i materiały medyczne niezbędne do udzielania świadczeń.
2. Udzielający  zamówienia  upoważnia  Przyjmującego  zamówienie  do korzystania
z wszystkich  pomieszczeń  socjalno-sanitarnych  znajdujących  się  na  terenie  Udzielającego
zamówienia.
3.  Udzielający  zamówienia  jest  zobowiązany  zapewnić  odpowiedni  stan  techniczny
i sanitarny  pomieszczeń  wykorzystywanych  przez  Przyjmującego  zamówienie,  a  także
sprawność sprzętu i aparatury medycznej.

§ 7

1. Udzielający  zamówienia  zapewnia  bezpieczne  i higieniczne  warunki  pracy
przy wykonywaniu  przez  Przyjmującego  zamówienie  zleconych  w ramach  umowy
czynności.

2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany:
a) znać  przepisy  i zasady  bezpieczeństwa  i higieny  pracy,  poddawać  się

szkoleniom i instruktażom wynikającym z obowiązujących przepisów w takim
zakresie  jakim jest  to  wymagane  i konieczne  przy wykonywaniu  zleconych
czynności w ramach niniejszej umowy,

b) dbać o porządek i ład w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych,
c) stosować  środki  ochrony  zbiorowej,  a  także  używać  środków  ochrony

indywidualnej  oraz  odzieży  i obuwia  roboczego,  zgodnie  z obowiązującymi
u Udzielającego  zamówienia  przepisami.  Środki  powyższe  zapewnia
Przyjmującemu zamówienie na czas trwania umowy Udzielający zamówienia.

d) poddawać  się  we  własnym  zakresie  i na  własny  koszt  badaniom
profilaktycznym, w celu uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego (lekarza
medycyny  pracy)  stwierdzającego  brak  przeciwwskazań  do wykonywania
czynności w ramach niniejszej umowy. 

§ 8

1. Przyjmujący  zamówienie  może  powierzać  wykonanie  zobowiązań  wynikających
z niniejszej umowy innej osobie - o takich samych lub wyższych kwalifikacjach - w
przypadku siły wyższej (zdarzenie nagłe, nieprzewidziane) i za zgodą Udzielającego
zamówienia.  O  zaistnieniu  ww.  okoliczności  Przyjmujący  zamówienie  jest
zobowiązany poinformować Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa lub Kierownika Działu
Organizacji i Kadr.

2.  Przyjmujący Zamówienie ma możliwość w trakcie realizacji przedmiotu umowy do:
a) wykorzystania  5 dni  roboczych  z przeznaczeniem na szkolenia,  po których

zobowiązany jest potwierdzić ten fakt np. certyfikatem, zaświadczeniem;
b) Przyjmującemu zamówienie przysługuje wciągu 12 miesięcy obowiązywania

umowy  planowana  14  dniowa  niepłatna  przerwa  w  udzielaniu  świadczeń
zdrowotnych.

c) w  przypadku  planowanej  za  zgodą  Udzielającego  zamówienia  przerwy
w wykonywaniu  świadczeń  zdrowotnych,  Przyjmujący  zamówienie
zobowiązany  jest  powiadomić  o  tym  Udzielającego  zamówienie  przed
uzgodnieniem  harmonogramu  świadczeń  zdrowotnych  na  następny  okres
rozliczeniowy.  W  tym  przypadku  zorganizowanie  zastępstwa  spoczywa
na Przyjmującym zamówienie. 
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3. W przypadku,  o  którym  mowa  w ust.  1  Przyjmujący  zamówienie  ponosić  będzie
odpowiedzialność za działania i zaniechania w/w osoby, jak za działania i zaniechania
własne. Osoba zastępująca Przyjmującego zamówienie rozlicza się  bezpośrednio z
Udzielającym zamówienie. 

§ 9

Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do kierowania pacjentów –
w przypadkach zaistnienia takiej potrzeby – celem dalszego leczenia do innych podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.

§ 10

Przyjmujący  zamówienie  na  żądanie  Udzielającego  zamówienia  lub  upoważnionej  przez
niego osoby,  podda się  kontroli  w zakresie  powierzonych  zadań oraz udzieli  informacji  o
udzielonych  świadczeniach  zdrowotnych  oraz  udostępni  dokumenty  niezbędne  do oceny
wykonywanych przez niego czynności. 

§ 11

1. Niniejsza umowa jest zawarta na okres od dnia 01.01.2018r. - do ……………..r. 
2.  Zmiany niniejszej  umowy wymagają  zachowania  formy pisemnej  w postaci  aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej
zgodnie  z ogólnie  obowiązującymi  przepisami  oraz  przepisami  obowiązującymi
u Udzielającego zamówienia.

2. Udzielający  zamówienia  zobowiązany  jest  do przechowywania  dokumentacji
medycznej w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami  prawa oraz  do jej  udostępniania  na żądanie  Przyjmującego  zamówienie
oraz osób uprawnionych.

3. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązany  jest  do  poddania  się  kontroli  Narodowego
Funduszu  Zdrowia  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  w  zakresie  wykonywania
postanowień  umowy  oraz  udostępniania  wszelkich  danych  i  informacji  zgodnie  
z wymogami określonymi przez NFZ.

4. Przyjmujący  Zamówienie  zobowiązuje  się  umożliwić  Udzielającemu  Zamówienia
kontrolę w zakresie niezbędnym do ustalenia prawidłowości wykonywania umowy,  
a w szczególności:

 jakości i zasadności udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 i 2,
 liczby i zakresu udzielonych świadczeń,
 prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej,
 prowadzenia wymaganej sprawozdawczości statystycznej,
 używania sprzętu, aparatury medycznej i innych środków niezbędnych do udzielania

świadczeń.
5. Udzielający  Zamówienia  uprawniony  jest  do  wydawania  zaleceń  w  zakresie

przeprowadzonych działań kontrolnych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.
6. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  terminowej  realizacji  zaleceń

pokontrolnych.
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§ 13

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
i  ubezpieczenie  to  obejmować  będzie  cały  okres  trwania  umowy  na  sumę:na  sumę
ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia/…………………………….. na jedno zdarzenie.
W/w polisa jest integralną częścią umowy. 
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym

mowa w ust.1, przez cały okres obowiązywania umowy. 
2. W przypadku niedotrzymania przez Przyjmującego zamówienie obowiązku 

określonego w powyższych ustępach, Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez 
zachowania okresu wypowiedzenia.

§ 14

1. Za  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  ramach  niniejszej  umowy,  Udzielający
Zamówienia zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie  
za  1  badanie  z  opisem  (lub  proporcjonalnie  do  czasu  wykonywania  danego
świadczenia) zgodnie z cennikiem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Przyjmującego Zamówienie
               nr ..……………………………………………………... w okresach  miesięcznych w
             terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez Przyjmującego Zamówienie.

3. Podstawą wypłaty  wynagrodzenia,  o  którym mowa w ust.1,  jest  rachunek/faktura
wystawiony/wystawiona  przez  Przyjmującego  Zamówienie  na  koniec  danego
miesiąca  z  załączonym  do  niego  wykazem  udzielonych  świadczeń  zdrowotnych
potwierdzonym  pod  względem  merytorycznym  i  ilościowym  przez  osobę
wyznaczoną przez Udzielającego Zamówienia.

4. Fakturę Przyjmujący zamówienie składa w Dziale Organizacji i Kadr w terminie do 7
dni po upływie miesiąca, za miesiąc poprzedni.  

5. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia na
rzecz  Przyjmującego  zamówienie  W  przypadku  opóźnienia  w zapłacie
wynagrodzenia,  Przyjmujący  zamówienie  od  niewypłaconego  w terminie
wynagrodzenia będzie miał prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

6. Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  prowadzi  działalność  gospodarczą
i samodzielnie  odprowadzi  od  wynagrodzenia  składki  ZUS  i podatek  zgodnie
z obowiązującymi przepisami. 

7. Strony przewidują możliwość renegocjacji warunków umowy, w tym wynagrodzenia
z uwzględnieniem możliwości finansowych Udzielającego zamówienia wynikających
z zawartych  kontraktów  z Narodowym  Funduszem  Zdrowia  lub  innymi
Zleceniodawcami  oraz  w przypadku  zmiany  okoliczności  związanych
z wykonywaniem niniejszej umowy oraz zmian prawa. 

8. Strony  ustalają,  iż  w przypadku  złożenia  przez  Przyjmującego  zamówienie
oświadczenia o nieprzyjęciu zmienionych warunków umowy, Umowa wiąże strony
na dotychczasowych warunkach.

§ 15

1. Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  umowę  z  zachowaniem miesięcznego  okresu
wypowiedzenia  ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Ponadto  Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  każdą  ze stron  z zachowaniem  1-
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
w następujących przypadkach:
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a) przez  Przyjmującego  zamówienie  w przypadku  niewykonania  lub
nienależytego  wykonania  obowiązków  wynikających  z niniejszej  umowy
przez Udzielającego zamówienia.

b) przez  Udzielającego  zamówienia  w przypadku  niewykonania  lub
nienależytego  wykonania  obowiązków  wynikających  z niniejszej  umowy
przez Przyjmującego zamówienie.

§ 16

1.Udzielający  zamówienia  może  także  rozwiązać  umowę  bez  zachowania  okresu
wypowiedzenia  w przypadku  udowodnionego  rażącego  naruszenia  przez
Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień umowy.

2.Udzielający  zamówienia  może  żądać  zapłaty  przez  Przyjmującego  zamówienie  kar
umownych w przypadku:
a) opóźnienia lub niepodjęcia  przez Przyjmującego zamówienie wykonywania

czynności  zgodnie  z ustalonym  harmonogramem  i zasadami  określonymi
w §1 ust. 1 i 2 - w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia wykazanego
w fakturze za poprzedni miesiąc za każdy udowodniony przypadek,

b) niepoinformowania Udzielającego zamówienia o powierzeniu wykonywania
zleconych  czynności  innej  osobie  -  w wysokości  5%  miesięcznego
wynagrodzenia  wykazanego  w fakturze  za  poprzedni  miesiąc  za  każdy
udowodniony przypadek.

3. W przypadku,  gdy kara  umowna  nie  pokryje  szkody,  Udzielający  zamówienia  ma
prawo  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego  wartość  kary  umownej  na
zasadach ogólnych. 

4. Przyjmujący  zamówienie  ma  obowiązek  wpłaty  na  rachunek  Udzielającego
zamówienia  kary  umownej  w terminie  14  dni  od  doręczenia  pisma  wzywającego
do zapłaty udowodnionej kary umownej.

5. Odpowiedzialność  za  szkodę wyrządzoną  przy udzielaniu  świadczeń  na  podstawie
niniejszej  umowy  ponoszą  w  stosunku  do  poszkodowanego  pacjenta  solidarnie
Udzielający  zamówienia  i  Przyjmujący  zamówienie.  Strona,  która  zaspokoi
roszczenie, będzie uprawniona do żądania zwrotu spełnionego świadczenia od drugiej
strony jako współdłużnika  w zależności  od  jej  stosunku do wyrządzonej  szkody i
stopnia zawinienia.

§ 17

1. Udzielający zamówienia zapłaci na rzecz Przyjmującego zamówienie karę umowną
w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia wykazanego w fakturze za poprzedni
miesiąc  w przypadku  rozwiązania  umowy  przez  Przyjmującego  zamówienie
w okolicznościach wskazanych w ust. 4.

2. Udzielający  zamówienia  ma  obowiązek  wpłaty  na  rachunek  Przyjmującego
zamówienie kary umownej w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty.

3. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje
roszczenie  o  zapłatę  odszkodowania  uzupełniającego  do wysokości  szkody,  w tym
także zwrot utraconego zysku.

4. Przyjmujący  zamówienie  może  rozwiązać  umowę  bez  zachowania  okresu
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Udzielającego zamówienia
istotnych postanowień umowy, w szczególności w przypadku nieterminowej wypłaty
wynagrodzenia  za co najmniej  dwa okresy płatności  lub nieuzasadnionej  odmowy
wypłacenia wynagrodzenia dodatkowego, o którym mowa w  § 14.
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§ 18

1. Nie będzie uważane za prowadzenie działalności konkurencyjnej w przypadku łącznego
spełnienia następujących warunków: 
1) Przyjmujący Zamówienie uzyskał pisemną zgodę Udzielającego Zamówienie na pro-

wadzenie takiej działalności, 
2) działalność wykonywana będzie w ramach w poradni (z wyłączeniem wykonywania

zabiegów operacyjnych), 
3) Przyjmujący Zamówienie zagwarantuje, że nie wystąpi kolizja harmonogramów pra-

cy  w  ramach  prowadzonej  przez  niego  działalności  z  harmonogramem  pracy  u
Udzielającego Zamówienie.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
1. ustawa z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638),
2. ustawa  z  dnia  08.04.2015r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793.),
3. kodeks cywilny.

§ 20

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać  polubownie  na  drodze  negocjacji.  W  przypadku  braku  w tej  kwestii
porozumienia,  spory rozstrzygać  będzie  sąd  właściwy dla  miejsca  siedziby Udzielającego
zamówienia.

§ 21

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

…………………………………..                                        …………………………………….
      Przyjmujący Zamówienie                                                    Udzielający Zamówienia

Załączniki do umowy:
nr1 – Cennik za świadczenia zdrowotne
nr2 – Polisa OC
nr3 – Badania lekarskie
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