
 

                                                         UMOWA                                 Załącznik 4a 

o udzielenie specjalistycznych  świadczeń zdrowotnych 

 

 

Zawarta w dniu……………...……...w Myszkowie 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Myszkowie 42 – 300 Myszków ul. 

Aleja Wolności 29, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym  

w Częstochowie  XVII, wydział gospodarczy KRS nr 0000007638, NIP 577 – 17 – 44 – 296 , zwanym 

w dalszej części umowy „Udzielającym zamówienie”  

 

reprezentowanym przez Dyrektora –  dr n. med. Adama Miśkiewicza, 

 

a  

 

……………………………………… zamieszkałym w ……………………………………….……, 

PESEL: ……………………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą ………………………………………………………………, NIP: ……………………, 

REGON:……………… nr prawa wykonywania zawodu ………………………. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym Zamówienie” 

razem zwani „Stronami” 

 

W związku z rozstrzygnięciem w dniu …………………. konkursu ofert nr … na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w zakresie …………………………………………………………………..., 

w którym Przyjmujący Zamówienie złożył ofertę i została on wybrana przez Udzielającego 

Zamówienie, Strony zawierają następującą umowę: 

 

 

§  1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej 

na opisywaniu badań tomografii komputerowej  przez Przyjmującego Zamówienie i zwrotnym 

przekazywanych w drodze transmisji danych do Udzielającego Zamówienie wykonywanych 

opisów badań. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia wartości przedmiotu umowy stosowane do 

istniejących potrzeb Udzielającego zamówienia. 

3. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy roszczenia 

Przyjmującego Zamówienie względem Udzielającego Zamówienia w zakresie wykonywania 

niniejszej umowy i nie ma wpływu na wykonanie wszelkich praw  

i obowiązków wynikających z umowy, w stosunku do czego Przyjmujący Zamówienie nie wnosi 

żadnych zastrzeżeń. 

4. Opisy badań mają być wykonane w terminie: 

a) czas przesłania wyniku TK w trybie cito – do 2h od chwili wysłania obrazu i zgłoszenia 

Wykonawcy. „Chwilę otrzymania danych” strony rozumieją jako datę i godzinę widocznego 



 

w systemie PACS potwierdzenia otrzymania kompletnych danych  

w formie elektronicznej. 

b) badania planowe – do 24 godzin od chwili ich wysłania do Przyjmującego Zamówienie. 

5. Udzielający zamówienie niezwłocznie po przesłaniu Przyjmującemu zamówienie obrazów 

uzyskanych podczas badania TK informuje o przesłaniu tych danych Przyjmującego zamówienie 

drogą telefoniczną – na nr telefonu pod którym odbywa się dyżur Przyjmującego zamówienie. 

6. Podmiot zalecający zapewnia lekarzowi świadczącemu usługę teleradiologiczną możliwość 

kontaktu z osobą wykonującą badanie.                                                                                                                                                                

§ 2 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od……………....  do ………………. 

2. Świadczenia zdrowotne objęte umową wykonywane będą każdorazowo z godnie  

z pisemnym zleceniem Udzielającego Zamówienia. 

3. Świadczenie zdrowotne objęte umową wykonywane będą w siedzibie Przyjmującego Zamówienie 

lub w innych pomieszczeniach do których Przyjmujący zamówienie posiada tytuł prawny. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej, o którym mowa w art. 25 ustawy o działalności. 

5. Przyjmujący zamówienie przyjmuje pełną odpowiedzialność za rzetelność wyników. 

6. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zlecenia opisów badań będą przyjmowane w każdy dzień 

tygodnia, w tym w dni wolne od pracy oraz święta przez 24h na dobę poprzez wykorzystanie łącz 

internetowych drogą teleradiologii. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usług w okresie trwania 

umowy. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia – w przypadku problemów natury 

informatycznej – możliwości całodobowych, telefonicznych konsultacji personelu Udzielającego 

zamówienia z personelem Przyjmującego zamówienie odpowiedzialnym za działanie systemu 

teleinformatycznego. 

9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przesyłania Udzielającemu Zamówienia 

sporządzonych opisów zawierających pieczęć i podpis lekarza opisującego drogą elektroniczną 

lub w przypadku awarii drogi elektronicznej w formie faxu. 

10. Przyjmujący Zamówienie do wykonania przedmiotu umowy zapewni osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z określonymi standardami oraz przepisami prawa w 

tym zakresie. Osoby wykonujące zamówienie: lekarz świadczący usługę teleradiologiczną – 

posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie rentgenodiagnostyki, 

radiologii i radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej. 

11. Przyjmujący Zamówienie dysponuje odpowiednią aparaturą medyczną, niezbędną do udzielania 

świadczeń, dopuszczoną do użytkowania spełniającą wszelkie standardy. 

12. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia stałego wsparcia informatycznego 

(24h/dobę) gwarantującego szybkie rozwiązanie ewentualnych problemów związanych z 

przesyłem danych od i do Udzielającego zamówienia. 

13. Przyjmujący Zamówienie zapewni konfigurację połączenia oraz dostarczonego przez siebie 

sprzętu, zainstalowania na własny koszt oprogramowania niezbędnego dla realizacji przedmiotu 

zamówienia u Udzielającego Zamówienia. 

14. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuję się do przeprowadzania niezbędnych szkoleń  

w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia. 



 

15. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuję się do podania minimalnych wymagań parametrów łącza 

internetowego niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

16. Udzielający zamówienia nie dopuszcza rozwiązań wykorzystujących systemy pośredniczące, w 

tym bramek integracyjnych montowanych w siedzibie Udzielającego Zamówienie. 

 

§ 3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE 

 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania opisów badań z należytą starannością, 

zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, etyką zawodową, poszanowaniem praw pacjenta i troską o 

dobre imię Udzielającego Zamówienia. 

2. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu 

Zamówienia i osobom trzecim nierzetelnym, niedbałym lub niestarannym opisem badań. 

 

§ 4 

KONTROLA 

 

1. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez 

Udzielającego Zamówienia, 

2. Udzielający Zamówienia jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli w sposób niezakłócający 

wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie obowiązków określonych w niniejszej umowie. 

3. Niezależnie od kontroli Udzielającego Zamówienia, Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie 

obowiązek poddawania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz innych uprawnionych organów i osób. 

 

§ 5 

OŚWIADCZENIA PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE 

 

1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że spełnia standardy określone przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia w zakresie świadczeń medycznych będących przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że aby udzielać świadczeń zdrowotnych określonych w § 1 

niniejszej umowy, posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje zawodowe zgodnie  

z przepisami prawa i niezbędnymi wymogami w tym zakresie. 

3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że nie ciąży na nim wyrok sądów powszechnych, ani 

zawodowych sądów lekarskich, który uniemożliwiłby mu realizację niniejszej umowy. 

4. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że znane mu są wymagania NFZ w zakresie udzielania 

świadczeń medycznych objętych przedmiotem umowy. 

 

§ 6 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Cena jednostkowa za 1 opis badania TK wynosi  ………………….. zł brutto. 

2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Udzielający Zamówienia zapłaci przelewem 

na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie  

o 

numerze …………………………………………………………………………………………..., 



 

należność stanowiąca iloczyn ilości wykonanych badań (opisów) oraz jego uzgodnionych cen 

jednostkowych określonych w ust. 2 – 4, w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem. Załącznik zawiera dane: lp, tryb, imię, 

nazwisko pacjenta, pesel pacjenta, data badania. 

3. W przypadku zmiany numeru konta bankowego Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do 

niezwłocznego poinformowania Udzielającego Zamówienie o zmianie numeru pod rygorem 

uznania wypłaty wynagrodzenia na poprzedni numer bankowy w terminie.    

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawionej fakturze przez Udzielającego 

Zamówienie, wezwie on Przyjmującego Zamówienie do poczynienia odpowiednich poprawek. W 

takiej sytuacji, termin zapłaty o którym stanowi ust. 3, liczony jest od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie zestawienie zbiorcze obejmujące miesiąc 

kalendarzowy, zawierające informację o ilości i rodzaju wykonanych opisów oraz ich cenie. 

Zestawienie musi zostać zaakceptowane przez pracownika Udzielającego Zamówienia. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Udzielającego Zamówienia. 

7. Udzielający Zamówienia upoważnia Przyjmującego Zamówienie do wystawienia faktury VAT bez 

podpisu Udzielającego Zamówienia. 

8. Udzielający Zamówienia nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Przyjmującego Zamówienie 

związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczaniem nieodpowiedniej stawki podatku od 

towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy. 

9. Niewykorzystanie  umowy w pełnym zakresie nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje 

powstania obowiązku zapłaty kar umownych i innych odszkodowań z tytułu niewykonania umowy, 

a Przyjmującemu zamówienie nie będą w takim wypadku  przysługiwały jakiekolwiek roszczenia 

względem Udzielającego Zamówienie. 

10. Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje żadne roszczenie względem Udzielającego 

Zamówienie w przedmiocie ilości opisów badań, jaką ma zlecić w wykonaniu umowy. 

11. Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenia za rzeczywiście wykonaną na rzecz 

Przyjmującego Zamówienie  ilość opisów badań. 

 

§ 7  

KARY UMOWNE 

1. Udzielający Zamówienie może nałożyć na Przyjmującego Zamówienie kary umowne 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Przyjmującego Zamówienie jego obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy poprzez: 

a) udzielanie świadczeń w sposób i w terminach nieodpowiadających wymogom określonym 

w umowie, 

b) nieudzielanie świadczeń w czasie wskazanym przez Udzielającego Zamówienie, w tym 

nieprzestrzeganie dni i godzin przewidzianych na realizację przedmiotu umowy, 

c) uniemożliwienie kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienie, 

d) brak umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej kolejne okresy 

ochrony ubezpieczeniowej w okresie trwania niniejszej umowy, 

e) niewykonanie obowiązków przyjętych na mocy Umowy 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 Udzielający Zamówienie może nałożyć na Przyjmującego 

Zamówienie karę umowną w wysokości 100 zł brutto, za każde stwierdzone naruszenia, a 

Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie pełnej kwoty kary nałożonej z 

wynagrodzenia za miesiąc, w którym Udzielający Zamówienie nałożył karę. 



 

3. Niezależnie od uprawnienia do żądania zapłaty kar umownych Udzielający Zamówienie zastrzega 

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar na zasadach 

ogólnych. 

§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Umowa, także w odniesieniu do jej poszczególnych zakresów, może zostać rozwiązana przez 

każdą ze stron za 30 - dniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli realizacja umowy przestała leżeć 

w interesie publicznym, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

2. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, gdy Przyjmujący 

Zamówienie nie udokumentował w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy faktu 

zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz w sytuacjach opisanych w §7 

ust. 1. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu wskutek pisemnego oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia 

umowy. 

§ 9 

CESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW 

 

Przyjmujący Zamówienie przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę 

wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu 

zgody przez podmiot tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest 

nieważna. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

inne obowiązujące przepisy prawa. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze 

negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd 

właściwy dla Udzielającego Zamówienia. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                                 PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-

nych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, przy ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków. Administrator wyznaczył 

Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@zozmyszkow.pl 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilno-

prawnej (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. 

Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). W razie konieczności Pana/Pani dane osobowe 

mogą być udostępniane podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne, podmiotowi organizującemu szko-

lenia w zakresie BHP, zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom na pod-

stawie przepisów prawa. 

 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, a konsekwencją ich niepodania 

będzie brak możliwości zawarcia umowy. Pana/Pani dane będą przetwarzane w okresie trwania umowy oraz 

po jej wygaśnięciu zgodnie z przepisami o archiwizacji. 

 

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na pod-

stawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych 

do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

Data i czytelny podpis  

Przyjmującego Zamówienie 
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