UMOWA
O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
- badania tomografii komputerowej zawarta w dniu ______________ r. w Katowicach, przez:
spółkę pod firmą Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40 -749 Katowice,
ul. A. Sokołowskiego 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000482155, której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego (RPWDL) – numer księgi
000000013544, posiadającą NIP 9542745563 i numer REGON 276402233, o kapitale zakładowym
w wysokości 16.937.000,00 PLN (wkłady wniesione w całości), reprezentowaną przy zawarciu tej umowy
przez Prezesa Zarządu – mgr inż. Krzysztofa Zaczka (Zaczek), będącego jedynym członkiem Zarządu
Spółki,
zwaną w dalszej części umowy „Udzielającym zamówienie”
i
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie”,
na podstawie przepisów art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2013.217 j.t.; dalej: „Ustawa o działalności leczniczej”) i innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego znajdujących zastosowanie do podmiotów leczniczych, w wyniku konkursu ofert
ogłoszonego w dniu 10.02.2015 r., rozstrzygniętego w dniu _________ wyborem oferty Przyjmującego
Zamówienie (dalej: „Oferta”),
o treści następującej:
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania
świadczeń zdrowotnych - badań tomografii komputerowej (dalej: „Badania TK”, „TK”) dla pacjentów
objętych działalnością Udzielającego zamówienie, a Udzielający zamówienie zobowiązuje się do
zapłaty Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń, w umówionej
wysokości.
2. Miejscem udzielania Badań TK będzie adres Udzielającego zamówienie, to jest: 40-749 Katowice,
ul. Sokołowskiego 2, a w szczególności pracownia tomografii komputerowej (dalej: „Pracownia TK”)
zorganizowana przez Przyjmującego zamówienie w pomieszczeniach tzw. budynku neurologii
stanowiącego własność Udzielającego zamówienie. Szczegółowe warunki korzystania przez
Przyjmującego zamówienie z pomieszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, o łącznej
powierzchni 70 m2, z przeznaczeniem na zorganizowanie przez Przyjmującego zamówienie
kompleksowo pojmowanej Pracowni TK, zostaną określone w odrębnej, odpłatnej umowie (dalej:
„Umowa najmu”) Termin zorganizowania przez Przyjmującego zamówienie Pracowni TK wynosi 15
tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy i Umowy najmu. Przez zorganizowanie Pracowni TK
przyjmuje się uzyskanie przez Przyjmującego zamówienie decyzji uprawnionego organu (organów)
dopuszczającej (dopuszczających) Pracownię TK do działania pod ww. adresem, w tym do
wykonywania w Pracowni TK Badań TK przy użyciu tomografu komputerowego (dalej: Tomograf”)
i innego sprzętu zapewnionych przez Przyjmującego zamówienie.
3. Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się do
wyremontowania i dostosowania oraz wyposażenia pomieszczeń przyszłej Pracowni TK w sprzęt
niezbędny do wykonywania Badań TK oraz do spowodowania własnym staraniem dopuszczenia
Pracowni TK przez uprawnione organy do wykonywania w niej Badań TK, gwarantując wysoką
jakość i płynność wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Zakres remontu i innych czynności, o
których mowa w zdaniu poprzednim przedstawia koncepcja organizacji Pracowni TK stanowiąca
załącznik do Oferty (oraz do umowy.) W szczególności Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
wyposażenia Pracowni TK w Tomograf wykazany w Ofercie oraz w sprzęt niezbędny do
wykonywania świadczeń określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert. Przyjmujący
zamówienie zobowiązuje także się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z wyposażeniem
pomieszczeń towarzyszących Pracowni TK, zakupem materiałów eksploatacyjnych oraz
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zatrudnieniem personelu obsługi Tomografu i Pracowni TK i innych, niezbędnych do należytego
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
Mając na uwadze postanowienia ustępów powyższych oraz przedmiot tej umowy Przyjmujący
zamówienie oświadcza, że przysługuje mu pełne, niczym nieograniczone prawo do rozporządzania
Tomografem oraz wykonywania Badań TK przy jego wykorzystaniu, jak i zobowiązuje się do
utrzymywania ww. stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania umowy. Przyjmujący zamówienie
oświadcza nadto, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, że Tomograf jest sprawny, że nie stanowi
ani nie może stanowić żadnego niebezpieczeństwa dla jego użytkowników, otoczenia i innych osób oraz
spełnia wszelkie wymagania warunkujące dopuszczenie Tomografu do obrotu i użytkowania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności w zakresie postępowań prowadzonych przez podmioty
i organy dopuszczające aparaty typu Tomograf do działania w podmiotach leczniczych w celu
i w zakresie, o którym mowa w ust. 1 wyżej. W dniu dostarczenia Tomografu do Pracowni TK,
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przedłożyć Udzielającemu zamówienie oryginały wszelkich
dokumentów potwierdzających okoliczności i oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz
zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Udzielającego zamówienie o utracie przez
Tomograf walorów faktycznych (w tym technicznych, użytkowych) lub prawnych, warunkujących
korzystanie z niego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej albo/i zgodnie z umową, mając przy tym na
uwadze, że lokalizacja Pracowni TK wyposażonej w Tomograf stanowi o należytym wykonywaniu przez
Udzielającego zamówienie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem
Wojewódzkim w Katowicach (dalej: „NFZ”) na świadczenia szpitalne i inne. W trakcie obowiązywania
umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania okresowych przeglądów i sprawdzeń
sprawności Tomografu oraz przedkładania ich wyników Udzielającemu zamówienie na każde jego
żądanie.
Przyjmujący zamówienie ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem danego Badania TK
i prezentacją jego wyników Udzielającemu zamówienie. Katalog Badań TK tzw. gwarantowanych,
jako minimalnie wykonywane przy użyciu Tomografu, określa załącznik nr ___ do umowy.
Przyjmujący zamówienie dokonywał będzie na własny koszt napraw Tomografu oraz pozostałych
urządzeń Pracowni TK i wyposażenia.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
a) wykonywania Badań TK zlecanych pacjentom przez uprawnionych pracowników Udzielającego
zamówienie codziennie (w tym w dniach ustawowo wolnych od pracy) całodobowo,
b) w przypadku awarii lub innej okoliczności dotyczącej Tomografu skutkującej niemożnością
wykonywania lub wykonania jakichkolwiek Badań TK w miejscu jego lokalizacji (np. zakaz jego
używania) – Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania tych badań (na własny
koszt) w innej lokalizacji zapewniając transport lub do zwrotu Udzielającemu zamówienie
wszystkich poniesionych przez niego kosztów Badań TK zleconych osobom trzecim, tj. innym
podmiotom wykonującym badania tomografii komputerowej poza adresem Pracowni TK, w tym
kosztów transportu pacjenta do i z siedziby ww. podmiotów oraz nadto naprawienia
ewentualnej szkody Udzielającego zamówienie wynikającej z działań i czynności NFZ
związanych z brakiem spełniania przez Udzielającego zamówienie – wskutek powyższego –
wymogu wykonywania Badań TK pod adresem Udzielającego zamówienie, w tym stanowiącej
równowartość utraconego przez Udzielającego zmówienie
finansowania świadczeń
zdrowotnych ze środków publicznych,
c) dostarczania pracownikom Udzielającego zamówienie, zlecającym Badania TK, wyników tych
badań (obraz wraz z opisem) w ten sposób, że:
- Badania TK zlecone „na cito” - do 2 godzin od dostarczenia Przyjmującemu zamówienie
zlecenia ich wykonania (7 dni w tygodniu),
- Badania TK w trybie zwykłym – do 5 godzin od dostarczenia Przyjmującemu zamówienie
zlecenia ich wykonania (7 dni w tygodniu),
d) współpracy z personelem medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów
Udzielającego zamówienie,
e) dokładnego i systematycznego prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości
statystycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych, w tym, w razie potrzeby
– gromadzenia i prowadzenia danych pacjentów Udzielającego zamówienie w formie
elektronicznej, w systemie wskazanym przez Udzielającego zamówienie,
f) sporządzania i przedkładania Udzielającemu zamówienie sprawozdań z wykonanych w danym
miesiącu świadczeń zdrowotnych w formie i terminie uzgodnionym z Udzielającym zamówienie,
g) pełnej integracji z systemem HIS Udzielającego zamówienie w zakresie wykonywania zleceń
oraz odbioru wyników Badań TK, tj. Przyjmujący zamówienie będzie odbierał zlecenia Badań TK
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z systemu HIS Udzielającego zamówienie a następnie wynika Badania TK będzie umieszczał
w systemie HIS Udzielającego zamówienie; dodatkowo, na każde wezwanie Udzielającego
zamówienie, Przyjmujący zamówienie będzie mu dostarczał wyniki Badań TK w formie
papierowej (z podpisem) oraz/albo na płycie CD; w przypadku powstania w trakcie wykonywania
umowy przeszkód w funkcjonowaniu systemu HIS, skutkujących czasową lub trwałą
niemożnością elektronicznego przesyłu zleceń i wyników Badań TK, strony ustalą innych
sposób wykonywania tych czynności (bez zmiany wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie
oraz bez zwrotu na jego rzecz dodatkowych kosztów lub ponoszonych wydatków),
h) archiwizowania wykonanych Badań TK w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu –
przekazanie ww. archiwum na własność Udzielającemu zamówienie, bez odrębnego
wynagrodzenia,
i) stosowania się do uwag osób uprawnionych do nadzorowania w imieniu Udzielającego
zamówienie sposobu realizacji niniejszej umowy,
j) informowania Udzielającego zamówienie o przypadkach niepokojących i niewłaściwych oraz
o tzw. zdarzeniach medycznych i innych niepożądanych, dotyczących zarówno pacjentów
Udzielającego zamówienie jak i jego personelu oraz innych osób,
k) przestrzegania regulaminu wjazdu pojazdów na teren zarządzany przez Udzielającego
zamówienie,
l) wyposażenia personelu Pracowni TK w imienne identyfikatory i zobowiązanie ich do ich
noszenia w widocznym miejscu.
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania Badań TK pacjentów posiadających
zlecenia, o których mowa w ust. 9 lit. a) w pierwszej kolejności, niezależnie od stanu
zaawansowania przygotowania do Badania TK pacjenta nieskierowanego na Badania TK przez
Udzielającego zamówienie (jego personel).
9. Opisy Badań TK Przyjmujący zamówienie będzie wprowadzał do sytemu HIS (tak: ust. 7 lit. g)
wyżej) oraz dostarczał do Udzielającego zamówienie na jego żądanie w innej formie. W przypadku
formy pisemnej, wydruk wyniku Badania TK (opisu) musi być podpisany w sposób czytelny
pozwalający na identyfikację wykonującego opis Badania TK. Opisy dostarczane będą zlecającym
Badania TK pracownikom Udzielającego zmówienie w terminach określonych w ust. 7 lit. c) wyżej.
10. Przyjmujący zamówienie nie może odmówić wykonania świadczeń będących przedmiotem
niniejszej umowy bez ważnego uzasadnienia, jeżeli groziłoby to wyrządzeniem szkody
Udzielającemu zamówienie lub jego pacjentom. W przypadku niemożliwości wykonania
jakiegokolwiek Badania TK przez Przyjmującego zamówienie w Pracowni TK, wskutek np. awarii
Tomografu, Udzielający zamówienie jest uprawniony do zlecenia jego wykonania osobie trzeciej
poza Pracownią TK oraz obciążenia Przyjmującego zamówienie kosztami, o których mowa w ust. 7
lit. b) wyżej.
11. Udzielający zamówienie zapewnia wsparcie lekarza przy Badaniu TK danego pacjenta
w przypadku, gdy potrzeba taka będzie zachodziła ze względu na stan lub przypadek tego pacjenta.
12. Strony zgodnie przyjmują, żadne inne umowy zawarte przez Przyjmującego zamówienie i dotyczące
wykonywania świadczeń tomografii komputerowej przy użyciu Tomografu, nie mogą ograniczać
dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przyjmującego zamówienie na
podstawie niniejszej umowy, której należyte wykonywanie jest obowiązkiem Przyjmującego
zamówienie wykonywanym w pierwszeństwie przed innymi zobowiązaniami.
§2
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż umowę będzie wykonywał przy udziale wykwalifikowanego
personelu legitymującego się uprawnieniami do wykonywania zawodu medycznego, w ilości
minimalnej _______, zabezpieczającej działanie Pracowni TK w cyklu 24h/dobę, na dowód czego
załącza wykaz imienny personelu wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższą okoliczność
stanowiącymi załącznik nr od ___ do nr ____ niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia
jakiejkolwiek zmiany w zakresie składu osobowego, którym posługuje się Przyjmujący zamówienie
przy wykonywaniu umowy, zobowiązany jest on do doręczenia Udzielającemu zamówienie
uaktualnionego wykazu wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, nie później niż na 3 dni przed
przystąpieniem do wykonywania Badań TK przez nowe osoby, a w przypadku zmian nagłych
i nieplanowych – do doręczenia ww. wykazu w najbliższym dniu roboczym po dokonaniu zmiany.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapoznania członków personelu, o którym mowa
w ust. 1 wyżej ze wskazanymi przez Udzielającego zamówienie aktami wewnątrz - organizacyjnymi
Udzielającego zamówienie, których treści niezbędne będą do prowadzenia i utrzymywania
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Pracowni TK oraz wykonywania Badań TK, a także do zobowiązania ich do ich przestrzegania.
Przyjmujący zamówienie jest wyłącznie odpowiedzialny za posiadanie przez personel Pracowni TK,
przez cały okres obowiązywania umowy, wszelkich obowiązkowych szkoleń z zakresu zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i radiologicznej, a także aktualnych
(ważnych) badań lekarskich oraz obowiązkowych szczepień ochronnych.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania Badań TK zgodnie z aktualnym stanem
wiedzy medycznej, ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej i należytą starannością.
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zna zasady użytkowania aparatury i sprzętu, i zobowiązuje
się używać pomieszczenia wynajętego od Udzielającego zamówienie oraz własnego sprzętu
i aparatury medycznej w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, w tym –
w przypadku sprzętu i aparatury medycznej – zgodnie z instrukcjami obsługi i przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony radiologicznej.
Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za uszkodzenia bądź utratę wszelkich rzeczy danych
mu ewentualnie przez Udzielającego zamówienie do korzystania w związku z tą umową, jeśli używa
ich w sposób sprzeczny z ich właściwościami lub przeznaczeniem, przy czym powyższe
udostępnienie rzeczy do korzystania nie jest obowiązkiem Udzielającego zamówienie.
Udostępnianie dokumentacji medycznej osobom trzecim przez Przyjmującego zamówienie odbywać
się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w stosunku do których
Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż są mu one znane. Powyższe udostępnienie następuje na
wyłączną odpowiedzialność Przyjmującego zamówienie.
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie ciążą nad nim, ani na osobach, przy udziale których
wykonuje niniejszą umowę, wyroki sądów powszechnych w sprawach karnych ani zawodowych
sądów lekarskich, a w chwili zawierania umowy nie toczą się przeciwko nim żadne postępowania
przygotowawcze przed ww. organami. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Przyjmujący
zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznie zawiadomienia o tym Udzielającego zamówienie.
§3

1. Strony zgodnie przyjmują, że za należyte wykonywanie przedmiotu umowy Przyjmującemu
zamówienie przysługuje:
a) wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w wysokości ___________ zł. netto (brutto:
___________________), obejmujące koszt (cenę) wykonania do 100 Badań TK w każdym
miesiącu kalendarzowym (tzw. Pakiet ryczałtowy) oraz
b) wynagrodzenie dodatkowe miesięczne za każde kolejne Badania TK wykonywane w danym
miesiącu kalendarzowym (od Badania TK nr 101 i kolejnych), ustalane według stawek cen
jednostkowych Badań TK wskazanych w Ofercie, stanowiącej załącznik nr ____ do umowy; ceny
wskazane w Ofercie stanowią wartości brutto, czyli uwzględniają podatek od towarów i usług lub
zwolnienie od podatku od towarów i usług.
Łączna wysokość wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu zamówienie na podstawie
umowy, wliczając w to wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b) wyżej w okresie obowiązywania
umowy, nie może być wyższa niż ___________.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 lit. b) wyżej przysługuje Przyjmującemu zamówienie
w przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym Udzielający zamówienie wykorzysta Pakiet
ryczałtowy i zleci Przyjmującemu zamówienie dalsze Badania TK z zastrzeżeniem zdania
następnego. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym Udzielający zamówienie nie
wykorzysta Pakietu ryczałtowego (nie zleci wykonania 100 Badań TK), niewykorzystaną ilości
Badań TK Pakietu ryczałtowego ma prawo wykorzystać w kolejno następujących po sobie 3
miesiącach kalendarzowych. Ziszczenie się zdarzania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie
powoduje zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) wyżej.
3. Rozliczanie wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych umową będzie następowało z dołu,
w miesięcznych okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym.
4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia miesięcznego przysługującego Przyjmującemu zamówienie za
świadczenia wykonane w danym okresie rozliczeniowym, będą faktury Przyjmującego zamówienie
wystawiane po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie zbiorczego zestawienia zleceń na
Badania TK pochodzących od uprawnionych pracowników Udzielającego zamówienie,
wykonanych w danym (minionym) miesiącu kalendarzowym. Warunkiem zapłaty jest potwierdzenia
ww. zestawienia przez osobę wskazaną przez Udzielającego zamówienie. Faktury wraz
z zestawieniami będą doręczne Udzielającemu zamówienie po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego.
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5. Zapłata wynagrodzenia miesięcznego będzie następowała na rachunek bankowy Przyjmującego
6.
7.

8.

9.

zamówienie prowadzony w ____________________ o numerze _____________________,
w terminie 30 dni od daty dostarczenia każdej z faktur Udzielającemu zamówienie.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktur, Przyjmującemu zamówienie przysługuje prawo żądania
odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
Nieterminowe regulowanie umówionego wynagrodzenia przez Udzielającego zamówienie, nie
stanowi podstawy do rozwiązania przez Przyjmującego zamówienie niniejszej umowy i nie
uprawnia Przyjmującego zamówienie do wstrzymywania wykonywania przedmiotu umowy (np.
odmowy wykonania Badań TK, ich opisów, etc).
Strony zgodnie przyjmują, że w przypadku zobowiązań Udzielającego zamówienie wynikających
z niniejszej umowy, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie
po wyrażeniu na to zgody przez Udzielającego zamówienie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Nadto Przyjmujący zamówienie nie ma prawa do zawierania z osobami trzecimi, bez
zgody Udzielającego zamówienie wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
jakichkolwiek umów o charakterze gwarancyjnym dotyczących wierzytelności przysługujących
Przyjmującemu zamówienie od Udzielającego zamówienie z tytułu umowy.
Działania lub czynności podjęte przez Przyjmującego zamówienie wbrew zakazom, o których mowa
w ust. 7 i ust. 8 wyżej uważa się za nienależyte wykonywanie umowy uprawniające Udzielającego
zamówienie do dochodzenia zastrzeżonych w umowie kar umownych oraz odszkodowania na
zasadach ogólnych.

§4
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie umowy przez Przyjmującego zamówienie umowy,
Udzielającemu zamówienie przysługują kary umowne:
a) za opóźnienie organizacji Pracowni TK względem terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy –
kara umowna w wysokości 200 zł. za każdy dzień opóźnienia,
b) za niewykonanie jakiegokolwiek zleconego przez Udzielającego zamówienie na podstawie
niniejszej umowy Badania TK – kara umowna w wysokości 250 zł. za każde tego rodzaju
nienależyte wykonanie umowy,
c) za niedostarczenie wyniku jakiegokolwiek Badania TK albo jego opisu w terminie umówionym –
kara umowna w wysokości 250 zł. za każde tego rodzaju nienależyte wykonanie umowy,
d) za brak wykonywania Badań TK przez Przyjmującego zamówienie w Pracowni TK wskutek awarii
Tomografu lub innej okoliczności, przez okres następujących po sobie 21 dni kalendarzowych –
kara umowna w wysokości 250 zł za każdy dzień niewykonywania Badań TK w Pracowni TK z ww.
przyczyny, liczona od 22 dnia.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. d) i lit. e) wyżej nie zwalniają Przyjmującego zamówienie
z wykonywania obowiązków umownych.
3. Udzielający zamówienie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.
4. Każda z kar, o których mowa w ust. 1 wyżej, będzie płatna w terminie 7 dni od dnia doręczenia
Przyjmującemu zamówienie wezwania do jej zapłaty.

1.
2.
3.
4.

§5
Bezpośrednią kontrolę nad prawidłowością wykonywania przedmiotu niniejszej umowy sprawuje
osoba wskazana przez Udzielającego zamówienie po zawarciu umowy.
Pełną kontrolę nad organizacją udzielanych świadczeń zdrowotnych sprawuje Udzielający
zamówienie.
Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego
zamówienie lub osoby przez niego upoważnione w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzonej przez Narodowy
Fundusz Zdrowia w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności w zakresie spełniania
wymagań określonych w szczegółowych materiałach informacyjnych z zakresu właściwego
przedmiotu postępowania NFZ w sprawie udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w danym rodzaju wykonywanym przez
Udzielającego zamówienie.
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§6
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za
szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych określonych tą umową albo
niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia tych świadczeń, o którym to ubezpieczeniu mowa w
art. 25 Ustawy o działalności leczniczej i zobowiązuje się do utrzymywania ww. ubezpieczenia przez
cały okres obowiązywania umowy.
2. Udzielający zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Przyjmującego
zamówienie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy jednak
w przypadku, gdy do naprawienia takiej szkody zostanie zobligowany powszechnie obowiązującym
przepisem prawa, przez organ nadzoru lub np. wyrokiem sądowym, wówczas Przyjmujący
zamówienie zobowiązuje się do zwrotu Udzielającemu zamówienie wszystkiego, co ten spełni albo
będzie zobowiązany spełnić na rzecz osób trzecich tytułem naprawienia szkody wyrządzonej przez
Przyjmującego zamówienie (regres do pełnej wysokości naprawionej szkody).
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za
szkody niemedyczne (ubezpieczenie majątkowe OC) powstałe w związku z prowadzoną
w Pracowni TK działalnością, z sumę ubezpieczenia ________. Ubezpieczenie, o którym mowa
wyżej Przyjmujący zamówienie jest zobligowany posiadać i utrzymywać przez cały okres
obowiązywania umowy.
§7
1. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Udzielający
zamówienie powierza Przyjmującemu zamówienie przetwarzanie danych osobowych w zakresie
i w celu niezbędnym do udzielania świadczeń na podstawie niniejszej umowy.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
związanych z działalnością Udzielającego zamówienie, w tym danych osobowych pacjentów
Udzielającego zamówienie, danych dotyczących zastosowanych procesów leczenia, rodzajów
udzielanych świadczeń zdrowotnych (medycznych) oraz wszelkich innych poufnych informacji
dotyczących ww. osób, w tym ich wizerunku, jego utrwalania lub zwielokrotniania jakąkolwiek
techniką i przy użyciu jakichkolwiek środków, o których to danych Przyjmujący zamówienie
poweźmie lub może powziąć wiedzę w trakcie lub/i w związku z wykonywaniem umowy.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczących
personelu
Udzielającego
zamówienie
(pracowników,
zleceniobiorców
i usługodawców), w tym ich danych osobowych oraz wszelkich innych poufnych informacji
dotyczących ww. osób, w tym ich wizerunku, jego utrwalania lub zwielokrotniania jakąkolwiek
techniką i przy użyciu jakichkolwiek środków, o których to danych Przyjmujący zamówienie
poweźmie lub może powziąć wiedzę w trakcie lub/i w związku z wykonywaniem umowy.
§8
1. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony liczony w ten sposób, że końcowy termin jej
obowiązywania przypada wraz z upływem 60 miesięcy od dnia zorganizowania i uruchomienia
przez Przyjmującego zamówienie Pracowni TK. Po ziszczeniu się ww. warunku (organizacja
i uruchomienie Pracowni TK), strony oświadczeniem wspólnym określą termin, o którym mowa w
zdaniu pierwszym wyżej, w formie aneksu do umowy.
2. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku (zastrzeżone rozłącznie):
a) powtarzających się awarii Tomografu lub wystąpienia innych okoliczności dotyczących Tomografu lub
Pracowni TK utrudniających lub uniemożliwiających należyte wykonywanie przez Przyjmującego
zamówienie Badań TK w Pracowni TK, w tym w szczególności powodujących zagrożenie lub
stwarzających zagrożenie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez
Udzielającego zamówienie z NFZ w zakresie świadczeń szpitalnych i innych,
b) gdy w wyniku dokonanej przez Udzielającego zamówienie kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych
stwierdzi się niewypełnianie przez Przyjmującego zamówienie warunków umowy lub jej wadliwe
wykonywanie, a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń (np. poprzez brak
obsługiwania pacjentów Udzielającego zamówienie z zagwarantowaniem pierwszeństwa
i niezwłoczności), zawężanie ich zakresu i złą jakość świadczeń,
c) gdy Przyjmujący zamówienie przeniesie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy
przeniesie na osoby trzecie bez zgody Udzielającego zamówienie wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności,
d) gdy dane zawarte w Ofercie Przyjmującego zamówienie okażą się nieprawdziwe,
6

e) Przyjmujący zamówienie nie dopełni obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w § 7
niniejszej umowy lub obowiązku posiadania ubezpieczeń, o których mowa w § 6 ust. 1 i ust. 3
umowy,
f) odpadnięcia po stronie Udzielającego zamówienie potrzeby dalszego wykonywania Badań TK
w pracowni TK, w tym w szczególności w związku z odpadnięciem obowiązku dostępu do Badań
TK pod adresem Udzielającego zamówienie albo w razie konieczności zmiany lokalizacji pracowni
tomografii komputerowej,
g) niewykonywania przez Przyjmującego zamówienie lub nienależytego wykonywania przez
Przyjmującego zamówienie obowiązków umownych w sposób inny, niż określony w lit. a) – lit. f)
wyżej.
3. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, to jest za zawiadomieniem skutecznym w chwili doręczenia go Przyjmującemu
zamówienie w przypadku (zastrzeżone rozłącznie; tzw. rażące naruszenia istotnych postanowień
umowy):
a) niezorganizowania przez Przyjmującego zamówienie Pracowni TK w terminie określonym w § 1
ust. 2 umowy,
b) Przyjmujący zamówienie nie udokumentuje w terminie do 15 tygodni od daty podpisania niniejszej
umowy zawarcia lub posiadania umów ubezpieczenia zgodnie z § 6 niniejszej umowy,
c) Przyjmujący zamówienie utraci uprawnienia konieczne dla realizacji umowy, w tym także poprzez
ziszczenie się zdarzeń, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy,
d) Przyjmujący zamówienie nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Badania TK zlecane przez
personel Udzielającego zamówienie, w tym w szczególności poprzez nierespektowanie prawa
(i obowiązku) pierwszeństwa przyjmowania na Badania TK pacjentów Udzielającego zamówienie
lub/oraz poprzez nieterminowe dostarczanie Udzielającemu zamówienie wyników wykonanych
Badań TK, pomimo wezwania Przyjmującego zamówienie przez Udzielającego zamówienie,
w formie pisemnej, do natychmiastowego zaniechania ww. naruszeń postanowień umowy.
4. Umowa ulega także rozwiązaniu w trybie określonym w ust. 3 wyżej, gdy zajdą okoliczności, za
które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy,
albo nastąpi taka zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, która wykluczy
możliwość kontynuowania umowy.
5. Umowa jest umową odpłatną i wzajemną. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy w terminie do upływu okresu, na jaki umowa została zawarta, wskazanego
w ust. 1 wyżej (umowne prawo odstąpienia). Odstąpienie od umowy dokonane na podstawie zdania
wyżej może być skuteczne – według oświadczenia Udzielającego zamówienie – w przyszłość, na
co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę.
6. Wypowiedzenie umowy przez Udzielającego zamówienie na podstawie ust. 2 wyżej stanowi
wypowiedzenie umowy z przyczyn dotyczących Przyjmującego zamówienie.
7. Umowa może być rozwiązana także na mocy porozumienia stron oraz ulega rozwiązaniu także
w sytuacjach określonych w art. 27 ust. 8 Ustawy o działalności leczniczej. .
§9
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez
zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzanie nowych
postanowień do umowy niekorzystnych dla Udzielającego zamówienie, jeżeli przy ich uwzględnieniu
zachodziłaby konieczność zmiany treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
w okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 10
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, w tym jej załączników, wymagają zgody obu stron wyrażonej
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną cześć niniejszej umowy stanowią: Oferta, załącznik nr ___, załącznik nr ___
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozwiązywać na drodze porozumienia, a w przypadku jego braku oddać pod rozstrzygnięcie sądowi
powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Udzielającego zamówienie.
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