
 

1 

 

UMOWA 
 
 
zawarta dnia ……………………………….w Opolu pomiędzy: 
 
Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi z siedzibą                     
w Opolu, przy ul. Wodociągowej 4, 
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia” 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Krzysztofa Nazimka 
 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz na podstawie następujących przepisów: 

a) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 roku 
poz.1638 z późn. zm.) 

b) Ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych  (Dz. U. z 2016 roku poz.1793 z późn. zm.)  

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 
 
strony zawierają umowę następującej treści: 
 

§1 
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania 

badań przy użyciu tomografu komputerowego oraz rezonansu magnetycznego pacjentom 
hospitalizowanym oraz pacjentom ambulatoryjnej opieki specjalistycznej skierowanym przez 
Udzielającego zamówienia. Świadczenia zdrowotne będą wykonywane w siedzibie 
Przyjmującego zamówienie, 7 dni  w tygodniu 24 godziny na dobę. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują: 
a) ocenę konieczności zastosowania środka kontrastującego, 
b) podanie środka kontrastującego, 
c) wykonanie badania, sporządzenie i wydanie wyniku wraz z opisem: 

▪ badania CITO – wymagane do 45 minut; 
▪ pozostałe badania TK – nie później niż w dniu zgłoszenia wykonania badania;  
▪ badania NMR–  do trzech dni następujących od dnia zgłoszenia wykonania badania                 

( w uzasadnionych przypadkach w dniu zgłoszenia). 
 

§2 
1. Podstawę do wykonania przez Przyjmującego zamówienie badań stanowić będzie pisemne 

skierowanie na badania wystawione przez lekarzy zatrudnionych przez Udzielającego 
zamówienia i opatrzone pieczęcią nagłówkową z danymi Udzielającego zamówienie. 
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2. Pieczęć nagłówkowa musi być czytelna i posiadać aktualny, prawidłowy numer umowy                             
z NFZ oraz adres i numer telefonu Udzielającego zamówienia. Pieczęć lekarska musi 
posiadać aktualny numer prawa wykonywania zawodu. 

3. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 2. 
4. Przyjmujący zamówienie potwierdzi Udzielającemu zamówienia przyjęcie zamówienia  

do realizacji wyznaczając termin badania. Przyjmujący zamówienie sporządza wyniki badań 
w formie elektronicznej i papierowej oraz opis badania w formie wydruku z pieczątką                         
i podpisem lekarza opisującego badanie. 

5. Wynik badania wraz z opisem i określeniem podanego środka kontrastowego, Przyjmujący 
zamówienie wyda bezpośrednio Udzielającemu zamówienia w dwóch egzemplarzach                     
w formie papierowej, a także w formie elektronicznej na nośnikach  CD (egzemplarz dla 
pacjenta). 

6. Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta dysponowania systemem informatycznym, 
umożliwiającym przyjmowanie zleceń i odsyłanie wyników badań wraz z badaniami (obrazy) 
w formie elektronicznej. System informatyczny Przyjmującego zamówienie musi być 
kompatybilny z oprogramowaniem Infomedica, HIS/RIS ALTERIS, Agfa WEB1000. 

7. Przyjmujący zamówienie zapewni skuteczną, niezwłoczną wymianę danych między 
systemami informatycznymi Udzielającego zamówienia, a systemami własnymi. W ramach 
wymiany danych, Przyjmujący zamówienie wykona we własnym zakresie i na własny koszt 
prace programistyczne, wdrożeniowe, szkoleniowe – niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania obiegu danych informatycznych, zawarte w załączniku nr 3. 

 
§3 

1. Przyjmujący zamówienie zapewnia, że badania stanowiące przedmiot umowy będą 
wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych                          
w liczbie: ………………………………………… oraz spełniających wymagania zdrowotne określonych 
w odrębnych przepisach, przy użyciu aparatury medycznej, urządzeń i sprzętu, spełniających 
wymagania określone w odrębnych przepisach. 

2. Przyjmujący zamówienie poda do wiadomości Udzielającego zamówienia w formie pisemnej 
informację o bezwzględnych i względnych przeciwwskazaniach do wykonania badań 
pacjentów oraz będzie ją aktualizował na bieżąco. 

 
§4 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy do spełniania wymagań 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a to między innymi: 

a. przestrzegania wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Udzielającym 
zamówienia umowy, 

b. udostępnienia do audytowania obszarów objętych współpracą z Udzielającym 
zamówienia, 

c. zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska, 
d. dołączenia do umowy (ksero) aktualnej decyzji zezwalającej na wytwarzanie 

odpadów na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi, 

e. dołączenia Programu „Gospodarka odpadami” (ksero) lub kserokopii umowy                            
z firmą zajmująca się odbiorem, wywozem i unieszkodliwianiem odpadów, 

f. minimalizowania ilości powstałych odpadów, 
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g. określenia sposobu usuwania z terenu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi odpadów niebezpiecznych (w tym 
medycznych, odczynników chemicznych etc.) oraz innych niż niebezpieczne - 
powstałych w trakcie świadczenia usług, 

h. wskazanie miejsca przechowywania wytworzonych odpadów oraz sposobu  
ich identyfikacji. 

2. Przyjmującemu zamówienie nie wolno na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu 
Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi: 

a. składować żadnych substancji mogących zanieczyszczać powietrze, wodę, glebę, 
a w przypadku, gdy substancje te służą do wykonywania usług świadczonych 
przez firmę, należy określić szczegółowe zasady dotyczące ich składowania                           
i stosowania, 

b. wwozić odpadów z zewnątrz, 
c. utylizować odpadów, 
d. przekształcać odpadów, 
e. wylewać jakichkolwiek substancji chemicznych do gleby i kanalizacji. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie 
obowiązków określonych w pkt.1 i 2. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wskazania osoby odpowiedzialnej za współpracę 
z Pełnomocnikiem ds. ZSZ Udzielającego zamówienia. 

 
 

§5 
1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do należytego terminowego wykonywania 

obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że badania wykonywane przez niego na podstawie 

umów z innymi podmiotami i osobami fizycznymi nie będą miały wpływu na jakość                              
i terminowość badań będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 
§6 

 
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych. 
2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe 

wykonywanie obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
3. W razie stwierdzenia naruszenia umowy, istotnego dla funkcjonowania WSZN im. św. 

Jadwigi, Udzielający Zamówienia uprawniony jest do nałożenia na Przyjmującego 
Zamówienie kary umownej w wysokości 1 000,00 zł. za jedno naruszenie. Nałożenie kary nie 
wyłącza obowiązku naprawienia szkody przekraczającej wysokość kary, której dochodzenie 
odbywać się będzie na zasadach ogólnych.  

4. Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo potrącenia z bieżącego wynagrodzenia 
Przyjmującego Zamówienie kwot naliczonych kar, o których mowa w ust. 3.   
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§7 
 

1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu Przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne. Umowę ubezpieczenia 
Przyjmujący zamówienie zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego 
zobowiązany jest, zgodnie z umową do udzielania świadczeń zdrowotnych, na rzecz 
Udzielającego zamówienia. 

2. Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
nieudokumentowana, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, przez Przyjmującego 
zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,  
o której mowa w art. 25 ustawy o działalności leczniczej. 

 
 

§8 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych  

od Udzielającego zamówienia w czasie wykonywania umowy informacji nie podanych  
do publicznej wiadomości (dane osobowe, jednostki chorobowe, wyniki badań). 

2. W przypadku naruszenia przez Przyjmującego zamówienie obowiązku określonego w pkt. 1, 
Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia,  
a także dochodzić roszczeń na zasadach określonych w przepisach prawa cywilnego. 

 
 

§9 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej                                  

i sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych                     
i wyraża gotowość poddania się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego zamówienie 
oraz właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie 
prawidłowości wykonywania świadczeń medycznych oraz prowadzenia sprawozdawczości 
statystycznej i dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa. 

2. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Przyjmującego 
zamówienie o planowanej bądź rozpoczętej kontroli dotyczącej zakresu przedmiotowej 
umowy. Przyjmujący Zamówienie ma prawo aktywnego uczestnictwa w tej kontroli. 

 
§10 

 
1. Przyjmujący zamówienie bezzwłocznie zawiadamia Udzielającego zamówienia o: awarii 

sprzętu, braku dostawy energii elektrycznej do obiektu, w którym Przyjmujący zamówienie 
wykonuje na rzecz Udzielającego zamówienia badania, lub o przeglądzie technicznym 
aparatury (serwisowanie sprzętu) w dowolnej formie i potwierdza to niezwłocznie na piśmie 
określając jednocześnie przewidywany czas niesprawności sprzętu. 

2. W razie, gdyby zaistniały sytuacje wymienione w pkt. 1 Przyjmujący zamówienie zabezpiecza 
Udzielającemu zamówienia wykonanie badań objętych niniejszą umową w innym miejscu, 
jednocześnie ponosi koszty związane z ewentualnym, dodatkowym transportem. W takim 
przypadku stosownemu przedłużeniu ulegają terminy określone w §1 ust. 2. 
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§11 

1. Udzielający zamówienia będzie płacił za wykonanie badania zgodnie z cennikiem 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Rozliczenie za wykonane badania będzie dokonywane w okresach miesięcznych, na 
podstawie wystawianych przez Przyjmującego zamówienie faktur VAT, do których dołączane 
będą zestawienia wykonanych badań z podziałem na komórkę kierującą (Izba Przyjęć, 
poszczególne oddziały, poradnie). 

3. Udzielający zamówienia oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada 
numer NIP 754-18-73-654. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada 
numer NIP ……………………………………………….. 

5. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do wystawiania faktur VAT za 
wykonane badania, bez podpisu Udzielającego zamówienia. 

6. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Przyjmującemu zamówienie 
przelewem na konto nr …………………………………………… w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
dokumentów rozliczeniowych. 

7. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Przyjmujący zamówienie naliczał będzie 
ustawowe odsetki. 

8. Przyjmujący Zamówienie gwarantuje stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy. 
9. Maksymalna wartość zobowiązania Udzielającego zamówienia, wynikająca z niniejszej 

umowy nie przekroczy kwoty ……………………………………….. zł. 
 
 

§12 
1. Zmiana warunków umowy w drodze porozumienia stron może być dokonana w przypadku 

pisemnego wystąpienia przez jedną ze stron z uzasadnionym wnioskiem o zmianę warunków 
umowy. 

2. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zmiana warunków umowy nie może być mniej korzystna dla Udzielającego zamówienia  

od warunków wynikających z niniejszej umowy, chyba że konieczność takich zmian wynika                     
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. 

 
 

§13 
1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy druga strona rażąco 
narusza ustalone postanowienia umowy w tym przede wszystkim w przypadku:  
▪ nieterminowego wykonywania badań, 
▪ ograniczenia dostępności badań, zawężenia ich zakresu lub ich nieodpowiednią jakość, 
▪ nie przedłożenia przez Przyjmującego zamówienie umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 7 pkt 1. 
Skorzystanie z prawa do wypowiedzenia umowy wymaga uprzedniego, pisemnego 
wezwania do zaniechania naruszeń, ze wskazaniem ich rodzaju i terminu, po którym  
w przypadku braku reakcji umowa będzie mogła być wypowiedziana. 

2. Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez konieczności 
pisemnego wzywania do usunięcia uchybień w przypadku: 
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▪ utraty przez Przyjmującego zamówienie lub osoby przez niego zatrudnione i realizujące 
świadczenia wynikające z umowy koniecznych uprawnień do realizacji badań, 

▪ rażącego naruszenia postanowień umowy, które to naruszenie stwarza zagrożenie dla 
procesu leczenia lub zdrowia pacjentów. 

 
§14 

Przyjmujący zamówienie bez zgody Udzielającego zamówienia, wyrażonej w formie pisemnej, 
nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności przysługującej z tytułu 
wykonania niniejszej umowy. Bez zgody Udzielającego zamówienia, wyrażonej w formie 
pisemnej, Przyjmujący zamówienie nie jest uprawniony do cesji wierzytelności na rzecz banku. 

 
 

§15 
Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 
Udzielającego zamówienia. 

 
§16 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności: kodeksu cywilnego oraz ustawy                      

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 
§17 

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

§18 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
         Udzielający zamówienia:                                                        Przyjmujący zamówienie: 
 
 
 
 
 
 


