Załącznik nr 3
UMOWA
na udzielanie świadczeń medycznych
zawarta w Pruszkowie w dniu ……..2021 roku pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (SPZZOZ)
z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie (05-800), zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze
Sądowym w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000176316, NIP 5341949570, Regon 000310290,
zwany dalej „Udzielającym zamówienia”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………
a:
……………………………………..
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”,
reprezentowanym przez :
………………………………………
zwanymi także dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”,
o następującej treści:
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert prowadzonego zgodnie z art. 26-27 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r , poz. 711), Strony zawierają
umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie
interpretacji i opisu zdalnego badań radiologicznych, mammograficznych, mammograficznych
screeningowych i RTG ogólno-diagnostycznych wykonywanych w siedzibie Udzielającego zamówienia
drogą teleradiologii (dalej „Przedmiot umowy”).
§2
Warunki świadczenia
1. Szczegółowe warunki świadczenia Przedmiotu umowy, w tym zakres przedmiotowy i wymagania,
zawiera Ogłoszenie o konkursie w rozdziale I i II stanowiące załącznik nr 1 do umowy.
2. Przyjmujący zamówienie w ramach umowy odpowiada za sprawne działanie dostarczonego sprzętu
i oprogramowania, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii lub zdarzeń uniemożliwiających
wykonywanie badań za usunięcie usterek. Usterki powinny być usunięte w czasie maksimum 3 godzin
od chwili zgłoszenia awarii do Przyjmującego zamówienie.
3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, spełnia
wymagania niezbędne do realizacji Umowy, w tym dysponuje niezbędnym sprzętem, zapleczem
technicznym, personelem posiadającym niezbędne wykształcenie i wymagane kwalifikacje.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się realizować Umowę z należytą starannością, z zachowaniem
standardów diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzić dokumentację wykonywanego Przedmiotu
umowy.
4. Opis badania będzie dokonany przez 2 (dwóch) lekarzy specjalistów radiologów zgodnie z
zasadami Programu Profilaktyki Raka Piersi – etap podstawowy finansowanego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia, zgodnie poniższym wykazem lekarzy:
1) ........................................................
2) ………………………………………...
6. Przyjmujący zamówienie, nie może powierzyć wykonania Przedmiotu umowy innej osobie lub
jednostce, przelewać na nią swych wierzytelności ani w żaden inny sposób uprawniać do
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wykonywania praw wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia
pod rygorem nieważności. W razie naruszenia tego postanowienia Udzielający zamówienia może
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
§3
Sposób świadczenia
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy na rzecz
Udzielającego zamówienia przez okres trwania umowy.
2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie ciągłości
wykonywania Przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
3. Podstawę wykonania badań objętych Przedmiotem umowy stanowi pisemne, imienne skierowanie,
na formularzu zaproponowanym przez Przyjmującego Zamówienie lub na zleceniu zbiorczym,
opatrzone pieczęcią Udzielającego Zamówienia, zawierające numer PESEL pacjenta, rodzaj badania.
4. Opisy badań będą wykonywane w drodze elektronicznej w oparciu o oprogramowanie
umożliwiające komunikację polegająca na wysyłaniu zdjęć i odbieraniu.
5. Przyjmujący zamówienie zapewni przesłanie drogą teleinformatyczną opisu badań:
1) mammograficznych w ciągu max. 5 dni roboczych licząc od dnia w którym Udzielający
zamówienia przesłał badanie do opisu, badań mammograficznych ze skierowaniem w 2 dni
robocze, a badań na cito w ciągu max. 24 godzin.
2) RTG ogólnodiagnostycznych w ciągu 24 godzin, a badań cito 2 godzin od przesłania.
§ 4.
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
1) rzetelnego wykonywania usług medycznych z wykorzystaniem wiedzy medycznej, umiejętności
zawodowych i zasad etyki zawodowej oraz z uwzględnieniem postępów w medycynie;
2) przestrzegania standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych;
3) prowadzenie określonej sprawozdawczości statystycznej;
4) przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta określonych w przepisach
prawa, w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2020 r. Poz. 849).
5) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zakres obowiązków i
odpowiedzialności związanych z przetwarzaniem danych osobowych – umowa dotycząca
powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dokumentacja medyczna, o której mowa w ust. 2 jest własnością Udzielającego zamówienie i
będzie przechowywana w jego siedzibie.
4. Obowiązkiem Przyjmującego zamówienie jest:
1) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej na zasadach określonych przepisami w tym
zakresie.
2) wpisanie w portalu właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ informacji dotyczącej niniejszej
umowy.
3) zawarcie/legitymowanie się umowy/ą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
badań będących Przedmiotem umowy spełniającej wymogi określone w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz.
866) i udokumentowanie jej zawarcia w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
4) przedłużenie lub zawarcie kolejnej umowy, o której mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu na
kolejne okresy, do końca obowiązywania niniejszej umowy i przedkładania dokumentów
ubezpieczenia obejmujących kolejne okresy w terminie 30 dni od dnia upływu poprzedniego
okresu ubezpieczenia.
5) poddania się w zakresie wykonania niniejszej umowy kontrolom przeprowadzanym przez
Udzielającego zamówienia w czasie i w zakresie przez niego wskazanym, a także przez NFZ
oraz inne organy i instytucje uprawnione do nadzoru i kontroli Udzielającego zamówienia na
zasadach określonych w przepisach prawa. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do
przedłożenia żądanych dokumentów oraz udzielenia informacji na każde wezwanie uprawnionej
osoby i pomocy podczas kontroli. Kontrola może dotyczyć w szczególności:
1) sposobu udzielania Świadczeń,
2) kontroli jakości udzielanych Świadczeń,
3) dokonywania rozliczeń ustalających ilość udzielanych Świadczeń,
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4) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną i innymi środkami
niezbędnymi do udzielania świadczeń zdrowotnych,
5) faktycznego wykorzystania materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji Przedmiotu
Umowy,
6) prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej do, której
Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany przepisami prawa w związku z wykonywanymi
Świadczeniami i zgodnie ze wskazaniami Udzielającego Zamówienia.
§ 5.
1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie za
wykonanie Przedmiotu umowy według cen jednostkowych wymienionych w Ofercie stanowiącej
załącznik nr 3 do umowy. Kwota należna Przyjmującemu zamówienie z tytułu wykonania Przedmiotu
umowy stanowić będzie równowartość iloczynu liczby (sztuk) wykonanych badań i ich odpowiedniej
ceny jednostkowej podanej ww. załączniku do umowy.
2. Wartość całej umowy, zgodnie z art. 26a ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia
2011 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 711), wynosi netto: ………………………………………… (słownie:
…………………………………………..), co też stanowi kwotę brutto : ………………………………….
(słownie: ………………………………….).
3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez
cały okres trwania umowy.
4. Okresem rozliczeniowym Strony ustalają miesiąc.
5. Przyjmujący zamówienie w najdalej terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wykonywano Przedmiot umowy (miesiącu rozliczeniowym), doręczy do działu
księgowości Udzielającego zamówienia fakturę VAT lub rachunek wraz z wykazem z wykonanych
badań i cen jednostkowych za ich wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.
6. W przypadku zastrzeżeń do złożonego wykazu i jakości wykonanych badań, Udzielający
zamówienia ma prawo powstrzymania się z zapłatą całej należności na rzecz Przyjmującego
zamówienie, do czasu ich wyjaśnienia.
7. Rozliczenia za wykonanie Przedmiotu umowy będą dokonywane w okresach 60 dniowych zgodnie z
ust. 8.
8. Płatności za wykonanie należycie Przedmiotu umowy w danym okresie rozliczeniowym, Udzielający
zamówienia będzie regulował przelewem, w ciągu 60 dni od daty otrzymania przez jego dział
księgowości prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wykazem wykonanych badań na rachunek
bankowy Przyjmującego zamówienie.
9. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy płatność nastąpi w
dniu roboczym następującym po tym dniu.
10. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury termin płatności nie rozpoczyna się i zaczyna
biec od dnia usunięcia przez Przyjmującego zamówienie stwierdzonych nieprawidłowości.
11. W przypadku niekompletnej lub wadliwej realizacji Przedmiotu umowy, termin płatności ulega
wstrzymaniu i dalszy bieg terminu płatności liczy się od dnia uzupełnienia lub usunięcia wad realizacji
badań.
12. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.
13. Faktura musi zawierać nazwę badania, ilość, cenę oraz termin płatności (brak zgodności ceny lub
terminu płatności między fakturą a umową, spowoduje odmowę przyjęcia faktury przez Udzielającego
zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 10.
14. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy tylko w wypadku zmiany urzędowej stawki podatku
VAT, przy czym w przypadku jej podwyższenia Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do obniżenia
poszczególnych wysokości cen netto, podanych przez niego w ofercie, o wartość podwyższonego
podatku VAT, w wyniku czego cena brutto nie ulegnie zmianie.
§6
Czas trwania umowy
1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony 24 miesięcy od dnia ……..2021 r. do dnia
…..2023 roku.
2. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem terminu na jaki została zawarta lub za porozumieniem Stron.
3. Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku wystąpienia chociaż jednej z poniższych okoliczności:
1) w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy przez Przyjmującego zamówienie, a w szczególności nie wypełnienia warunków umowy
lub wadliwego ich wykonania, negatywnej oceny merytorycznej udzielanych świadczeń,
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2) w przypadku nie udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez
Przyjmującego zamówienie zawarcia przez niego umowy obowiązkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej,
3) w przypadku utraty przez Przyjmującego zamówienie zdolności do wykonywania Przedmiotu
umowy,
4) wypowiedzenia przez Przyjmującego zamówienie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych,
5) z innych przyczyn, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy w wyniku,
których dalsze wykonywania świadczenia przez Przyjmującego zamówienie stało się
niemożliwe lub dalece utrudnione lub dalsze wykonywania umowy nie leży w interesie
publicznym.
§ 7.
Kary umowne
1. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność wobec Udzielającego Zamówienia za
prawidłowość i jakość udzielanych świadczeń oraz za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych
świadczeń, zarówno wyrządzonych przez jego działanie jak i zaniechanie (także za działanie i
zaniechanie osób, którymi posługuje się przy realizacji Przedmiotu umowy).
2. Jeżeli szkoda powstała z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie, zobowiązany
jest on do pokrycia pełnej kwoty odszkodowania jaką Udzielający Zamówienia uiścił na rzecz
poszkodowanego oraz wszelkich kosztów sądowych poniesionych przez Udzielającego
Zamówienia związanych z ewentualnym postępowaniem sądowym wywołanym działaniem lub
zaniechaniem Przyjmującego Zamówienie.
3. Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną:
a) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania badania zgodnie z terminem, o którym
mowa w §3 ust. 5 pkt 1 umowy w wysokości 25% wartości brutto opóźnionego świadczenia za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
b) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania badania zgodnie z terminem, o którym
mowa w §3 ust. 5 pkt 2 umowy w wysokości 25% wartości brutto opóźnionego świadczenia za każdą
rozpoczętą godzinę zwłoki,
c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Udzielającego zamówienia lub Przyjmującego
zamówienie z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie, w wysokości 10% wartości
brutto umowy, o której mowa w §5 ust. 2.
4. Udzielający Zamówienia ma prawo dokonać potrącenia naliczonych Przyjmującemu Zamówienie,
kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na co Przyjmujący Zamówienie udziela zgody.
5. Udzielający Zamówienia ma prawo dochodzić od Przyjmującego Zamówienie odszkodowania na
zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wartość wymierzonych kar
umownych.
6. Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Przyjmującemu Zamówienie not
obciążeniowych, obejmujących naliczone kary umowne, przy czym Udzielający Zamówienia ma prawo
do ich rozliczenia zgodnie z ust. 4.
7. Postanowienie dotyczące kar umownych pozostają w mocy i mają zastosowanie także w przypadku
rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.
§ 8.
Odstąpienie od Umowy
Udzielający zamówienia jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn wynikających z
przepisów prawa a także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Udzielający zamówienia może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Przyjmujący zamówienie może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 9.
Prawo zmniejszenia zakresu świadczenia i odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zlecenia mniejszych ilości świadczeń objętych umową,
przy czym wartość zmniejszenia zamówionych świadczeń będzie nie większa niż 30% szacownej
liczby świadczeń. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Przyjmującemu Zamówienie żadne inne
roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już wykonany należycie Przedmiot umowy.
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§ 10.
Rozstrzyganie sporów
1. Spory wynikłe na tle umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Udzielającego
zamówienia.
2. W przypadku sporu dotyczącego zapłaty strona występująca z żądaniem zobowiązana jest do:
a) przedstawienia swojego żądania drugiej stronie na piśmie wraz z jego uzasadnieniem, w
przypadku braku uznania roszczenia przez drugą stronę w terminie jednego tygodnia od dnia
doręczenia powyższego pisma, strona występująca z żądaniem zapłaty powinna pisemnie
wyznaczyć drugiej stronie termin na podjęcie negocjacji dotyczących żądania, nie krótszy niż
dwa tygodnie od otrzymania pisma zawierającego wyznaczenie terminu.
b) w przypadku, gdy żądanie nie zostanie uznane lub gdy negocjacje nie doprowadzą do
porozumienia w przedmiocie spornego żądania, strona występująca z żądaniem może
przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez Sąd.
3. Nie wyczerpanie przez Stronę zgłaszającą żądanie zapłaty postępowania, o którym mowa w ust. 2
upoważnia drugą Stroną, niezależnie od pozostałych zarzutów, do żądania zwrotu kosztów
zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym wywołanym przez Stronę zgłaszającą żądanie.
§ 11.
Ochrona danych osobowych
1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO ) – zwanego dalej
Rozporządzeniem, Zamawiający informuje ,że :
1) Udzielający zamówienia jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych ;
2) Udzielający zamówienia zamierza powierzyć Przyjmującemu zamówienie jako podmiotowi
przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych, a Przyjmujący zamówienie zamierza
przyjąć powierzone mu dane osobowe do przetwarzania w imieniu Udzielającego zamówienia,
zgodnie z umową oraz przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, wiążącymi
podmiot przetwarzający i administratora,
2. Strony postanawiają zakresie ust. 1 zawrzeć dodatkową umowę powierzenia przetwarzania
danych stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy .
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo dla Udzielającego zamówienia.
2. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem obowiązujących przepisów ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.
j. Dz. U. 2021 poz. 711).
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o
działalności leczniczej i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Przyjmującego zamówienie i dwa egzemplarze dla Udzielającego zamówienia.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
1) Ogłoszenie o konkursie – rozdział I i II;
2) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
3) Oferta Przyjmującego zamówienie;
4) Oświadczenie Przyjmującego zamówienie.

…………………………………
Przyjmujący zamówienie

……………………………
Udzielający zamówienia
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Załącznik nr 1 do umowy na świadczenie usług medycznych
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do wniesienia na konto Zleceniobiorcy należności w wysokości:
1) brutto 25,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć i 00/100) od każdego opisanego badania
mammograficznego
2) brutto 30,00 zł (słownie złotych: trzydzieści i 00/100) od każdego opisanego badania
mammograficznego screeningowi
3) brutto 9,90 zł (słownie złotych: dziewięć i 90/100) od każdego opisanego badania RTG ogólno
diagnostyczne
4) brutto 14,00 zł (słownie złotych: czternaście i 00/100) od każdego opisanego badania RTG
CITO
2. Zleceniobiorcy przysługuje z tytułu wykonania niniejszej umowy wynagrodzenie obliczone jak w
pkt. 1
3. Rozliczenie za wykonane świadczenia odbywa się w cyklu miesięcznym, na podstawie faktury
otrzymanej w terminie do 7-go następnego miesiąca po miesiącu wykonania świadczenia.
4. Faktura winna zawierać ilość i rodzaj wykonanego świadczenia .
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Dział
Księgowości Zleceniodawcy poprawnie sporządzonej faktury i dołączonego do niej wykazu
wykonanych usług przez Zleceniobiorcę . Zapłata nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez
Zleceniodawcę na fakturze.
6. Zleceniodawca wskazuje aktualny nr rachunku bankowego :
……………………………………….……………………………………………..
nr konta: ………………………………………………………………………….
7. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny opisów badań będących przedmiotem
umowy nie mogą ulec zmianie chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Stron.

…………………………………
…………………………………
Zleceniodawca

Zleceniobiorca
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