Załącznik Nr 3
do Szczegółowych warunków konkursu ofert

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY
NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SCYNTYGRAFII
Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez Przyjmującego
Zamówienie świadczeń zdrowotnych Pacjentom Udzielającego Zamówienia w
zakresie scyntygrafii na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy
określa załącznik nr 1, do niniejszej umowy.
Obowiązki stron
§2
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania na rzecz
Udzielającego zamówienia świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1,
które obejmują udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu,
ratowaniu przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów zgłaszających się do
Udzielającego Zamówienie, polegających na wykonywaniu badań w zakresie
scyntygrafii.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń
zdrowotnych
w
dniach
.................................
w
godzinach
.................................
w
siedzibie
Przyjmującego
zamówienie………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

1.

2.
3.
4.

§3
Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową odbywać się będzie
po wcześniejszym telefonicznym lub pisemnym uzgodnieniu terminu badania
pomiędzy
przedstawicielem Udzielającego zamówienie a Przyjmującym
zamówienie.
Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych może ulec zmianie za zgodą
stron.
Udzielający Zamówienia, w sytuacjach nadzwyczajnych może zmienić dni i
godziny udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie.
Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli realizacji umowy w tym
również w zakresie określonym harmonogramem udzielania świadczeń
zdrowotnych.

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przekazania w terminie do 3 dni od
dnia przeprowadzenia badania do siedziby Udzielającego zamówienie (kierując na
oddział zlecający badanie) pisemnego wyniku badania podpisanego przez
osobę/osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, z tym
zastrzeżeniem, że wynik limfoscyntygrafii będzie zawierał m.in. informację o
lokalizacji podania izotopu, dawkę i oznaczone węzły wartownicze lub informację
o braku uwidocznienia węzłów po określonym czasie i będzie przekazany w dniu
badania lub najpóźniej dnia następnego do siedziby (na oddział) Udzielającego
zamówienia.
§4
1. Obowiązki, o których mowa w § 1 i 2 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.
2. Ponadto, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
a)dokładnego i systematycznego prowadzenia dokumentacji medycznej (w tym
dokumentacji w formie 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
Rzecznika Praw Pacjenta.
c) przekazywania Udzielającemu Zamówienia informacji o realizacji i wykonaniu
umowy w sposób i na zasadach przez niego ustalonych.
3. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy na inne osoby lub podmioty.
§5
Przedstawicielami Udzielającego Zamówienia uprawnionymi do koordynowania
współpracy, ustalania harmonogramu udzielania świadczeń oraz potwierdzania liczby
godzin udzielonych świadczeń jest Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej I,
Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej II, ich zastępcy lub inne osoby przez nich
upoważnione.

Współpraca Przyjmującego Zamówienie z lekarzami
§6
W celu należytego wykonania przedmiotu umowy Przyjmujący Zamówienie
współpracuje z lekarzami oraz pozostałym personelem medycznym, udzielającym
świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Kontrola realizacji umowy

1.

2.

3.
4.

§7
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.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się umożliwić Udzielającemu
Zamówienia kontrolę w zakresie niezbędnym do ustalenia prawidłowości
wykonywania umowy, a w szczególności:
a) jakości i zasadności udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w §
1,
b) liczby i zakresu udzielonych świadczeń,
c) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej,
d) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości statystycznej,
Udzielający Zamówienia uprawniony jest do wydawania zaleceń w zakresie
przeprowadzonych działań kontrolnych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do terminowej realizacji zaleceń
pokontrolnych.
Należność za realizację zamówienia

§8
1. Za udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy, Udzielający
Zamówienia zobowiązuje się zapłacić za każde wykonane badanie pacjentowi
Udzielającego zamówienia zgodnie z cennikiem zawartym w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, jest faktura
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.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Przyjmującego
zamówienie wskazany na fakturze VAT w ciągu 14 dni od daty prawidłowego
wystawienia faktury.

Odpowiedzialność Przyjmującego zamówienie
§9
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie
Udzielający Zamówienia i Przyjmujący zamówienie.
2. Przyjmujący zamówienie ponosi wobec Udzielającego Zamówienia
odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonywanie obowiązków
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (zwłaszcza obowiązku
prowadzenia
dokumentacji
medycznej,
prowadzenia
dokumentacji
statystycznej).

§ 10
1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – na sumę
ubezpieczenia
……………………………………………………………………………………………………………….
Polisa/y ubezpieczeniowa stanowi załącznik do niniejszej umowy.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o
którym mowa w ust.1, przez cały okres obowiązywania umowy.
3. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę obowiązku określonego w
powyższych ustępach, Zleceniodawca może rozwiązać umowę bez zachowania
okresu wypowiedzenia.

Ochrona tajemnicy oraz rozpowszechnianie informacji
§ 11
1. W czasie trwania niniejszej umowy, a także w okresie 3 lat od jej rozwiązania
lub ustania Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, handlowych
lub organizacyjnych, co do których Udzielający Zamówienia podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy
uzyskanych od Udzielającego Zamówienie w czasie wykonywania umowy
informacji podlegających ochronie, a w szczególności danych osobowych,
jednostek chorobowych pacjentów oraz wyników badań.

Klauzule w zakresie ochrony danych osobowych

1.

W związku z faktem, iż Wykonawca będzie dysponował danymi osobowymi, o
których mowa w ustawie z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz .U. z 2018r., poz. 1000) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz porozumieniem, o którym mowa w ust.2 wyłącznie w celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy.

2.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa porozumienie o
powierzeniu danych osobowych stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

3.

Dla celów realizacji niniejszej umowy, Zamawiający będzie przetwarzał dane
osobowe dotyczące Wykonawcy.

4.

Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy.

5.

Informacje o przetwarzaniu przez Zamawiającego danych osobowych dotyczących Wykonawcy stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy (klauzula informacyjna).

§ 12
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się nie rozpowszechniać informacji dotyczących
Udzielającego Zamówienia w sposób naruszający dobre jego imię lub renomę
Udzielającego Zamówienia.

Okres trwania umowy
§ 13
1. Umowa została zawarta na okres od 01.01.2019 do 31 grudnia 2022 r.
2. Strony dopuszczają w okresie obowiązywania umowy możliwość renegocjacji
warunków umowy w tym wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem możliwości

finansowych Zleceniodawcy wynikających z zawartych kontraktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia lub innymi Zleceniodawcami.

Rozwiązanie umowy
§ 19
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim 30dniowym wypowiedzeniem.
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia
stron.
3. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania
niniejszej umowy w każdym przypadku stwierdzenia jej nienależytego
wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie.

Spory między stronami
§ 20
Ewentualne spory między stronami podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Udzielającego zamówienia.

Sprawy nie uregulowane w umowie
§ 21
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
1) kodeksu cywilnego,
2) ustawy o działalności leczniczej,
3) ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Postanowienia końcowe
§ 22
Wszelkie zmiany w treści umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.

Załącznik Nr 1
do umowy
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie scyntygrafii

Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem
umowy

L.p.

Rodzaj badania w zakresie scyntygrafii

1

Limfoscyntygrafia

2

Scyntygrafia całego ciała WHOLE BODY

3

Scyntygrafia z pochodnymi somatostatyny (Oktreoscan)

4

Scyntygrafia tarczycy

5

Badania scyntygraficzne narządowe planarne

6

Badania narządowe techniką SPECT

7
8

Scyntygrafie klirensowe (renoscyntygrafia, scyntygrafia dróg
żółciowych, serce FP)
Próba kaptoprilowa

9

Scyntygrafia tarczycy-jodowa

Cena jednostkowa brutto
badania PLN

