Załącznik nr 6 – wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Gamma Kamera
zawarta w dniu ……...….. r. w Koszalinie pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
wpisanym do Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000006505, NIP:
669-10-44-410, BDO 000008455,
reprezentowanym przez:
Andrzeja Kondaszewskiego – Dyrektora Szpitala
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia”
a
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………..
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”
Działając na podstawie:
1) art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j.
z dnia 2020.02.25),
2) Przy odpowiednim zastosowaniu: art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art.
149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U.2020.1398 t.j. z dnia 2020.08.14),
3) Ustawy Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz.U.2019.1792 t.j. z dnia 2019.09.11).
oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu strony zawarły umowę o następującej treści:
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§1
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Udzielającego
zamówienia świadczeń zdrowotnych w Pracowni Gamma Kamera.
Szczegółowy zakres świadczeń będących przedmiotem umowy oraz szacunkową liczbą wraz
z ceną określa Załącznik nr 1 do umowy.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych zleconych
przez Udzielającego zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Udzielającego
zamówienia. Umowę najmu pomieszczeń stanowi Załącznik nr …..
Badania będą wykonywane w następujące dni tygodnia ……………………, w godzinach od
…… do ……….
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych zleconych
przez Udzielającego zamówienia w uzgodnionym zakresie i terminie, po uprzednim
telefonicznym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu badania, z zastrzeżeniem możliwości
przedłużenia tego terminu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od
Przyjmującego zamówienie np. z przyczyn technicznych.
Podstawę udzielenia świadczeń, o których mowa w ust. 1 będzie stanowić e-skierowanie lub
pisemne imienne skierowanie, opatrzone pieczęcią Udzielającego zamówienia oraz pieczątką
i podpisem lekarza kierującego na badanie. Wzór skierowania stanowi Załącznik nr 2 do
umowy. Wykaz lekarzy uprawnionych ze strony Udzielającego zamówienia do wystawienia
skierowania stanowi Załącznik nr 3 do umowy.
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Opis badania zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, a wynik badania
zostanie wydany osobie upoważnionej. Wyniki badań będą autoryzowane – ze strony
Przyjmującego zamówienie - przez osobę z odpowiednimi w danym zakresie kwalifikacjami.
Ceny badań pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Cena brutto może
ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
W przypadku braku możliwości wykonania zleconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn
leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, zobowiązany jest on, za zgodą Udzielającego
zmówienia do niezwłocznego zorganizowania zastępczego wykonania świadczenia
zdrowotnego na zasadach wynikających z niniejszej umowy oraz pokrycia ewentualnej różnicy
w wartości wykonywanego świadczenia zdrowotnego.

§2
1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do rezygnacji z niektórych badań wskazanych
w Załączniku nr 1 do umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w momencie zawarcia umowy lub gdy wykonanie tej umowy nie leży w interesie
Udzielającego zamówienia.
2. Prognozowana liczba badań określona w Załączniku nr 1 do umowy może ulec zmianie w
czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Udzielającego zamówienia
i zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. Ograniczenie zakresu umowy nie może stanowić podstawy roszczeń Przyjmującego
zamówienie wobec Udzielającego zamówienia.
4. Na skutek zmiany okoliczności powodujących konieczność zlecenia badań nieujętych
w wykazie, a których ewentualne wykonanie w przyszłości stanie się konieczne dla realizacji
zadań udzielającego zamówienia, zostaną zlecone przyjmującemu zamówienie w formie
aneksu do umowy.
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§3
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za
zapewnienie udzielenia świadczeń zdrowotnych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach
i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych
przepisach.
Minimalna liczbę osób udzielających świadczeń zdrowotnych u Przyjmującego zamówienie
wynosi ………. osoby.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń objętych umową na
wysokim poziomie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i diagnostycznej,
z zachowaniem należytej staranności i etyki zawodowej oraz przy poszanowaniu praw
pacjenta, i zachowania w tajemnicy spraw związanych z wykonywanymi świadczeniami, pod
rygorem bezpośredniej odpowiedzialności za ich ujawnienie.
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej (OC) i zobowiązuje się utrzymywać ważność tego ubezpieczenia przez cały okres
obowiązywania umowy, w tym zobowiązuje się przedłożyć kopię Polisy OC na każde żądanie
Udzielającego Zamówienia.
Przyjmujący zamówienie przy udzielaniu świadczeń objętych umową będzie używał sprzętu,
aparatury medycznej i innych urządzeń niezbędnych do świadczenia usług, posiadających
aktualne certyfikaty dopuszczenia do obrotu i spełniających wymagania określone
w przepisach szczegółowych.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia na swój koszt szkoleń na terenie
Udzielającego zamówienia w przypadku potrzeby aktualizacji wiedzy na temat wyboru
i wykonywania badań, kwalifikacji i przygotowania pacjenta.
§4
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia zestawień przyjmowanych zleceń
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oraz udostępnienia rejestru bądź też zestawień utworzonych na jego podstawie na każde
żądanie Udzielającego zamówienia lub osoby przez niego upoważnionej.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na
zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych.
Przyjmujący zamówienie ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania konta w systemie SZOI (System
Zarządzania Obiegiem Informacji) od dnia zawarcia umowy, zgodnie z wymaganiami
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zasady ochrony danych osobowych zawarte są w odrębnej umowie w zakresie ochrony
danych.
§5
Rozliczenia między Przyjmującym zamówienie a Udzielającym zamówienia odbywać się będą
w okresach miesięcznych, na podstawie faktur wystawianych przez Przyjmującego
zamówienie oraz w oparciu o zestawienia, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
sporządzane przez Przyjmującego zamówienie, zawierające: nazwę komórki medycznej
zlecającej badanie, imię i nazwisko lekarza zlecającego badanie, rodzaj badania, datę jego
zlecenia i wykonania, cenę, imię, nazwisko oraz pesel pacjenta.
Należne Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie miesięczne zostanie obliczone jako
iloczyn cen jednostkowych podanych w Załączniku nr 1 do umowy i liczby faktycznie
zrealizowanych świadczeń.
W przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą badań zleconych a liczbą badań wskazaną
w zestawieniu jako wykonane Strony w terminie 3 dni roboczych zobowiązane są do
wyjaśnienia rozbieżności. W przypadku braku wyjaśnienia powyższych rozbieżności
Udzielający zamówienia zobowiązany będzie do zapłaty wyłącznie za badania wynikające
z rejestru prowadzonego przez Udzielającego zamówienia.
Należność za świadczenia płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury oraz zestawienia świadczeń wykonanych na rzecz Udzielającego
zamówienia w danym miesiącu, w wersji elektronicznej.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego
zamówienia.
Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do wystawiania faktur bez
podpisu osoby upoważnionej do ich otrzymywania.
W przypadku zamówienia na świadczenia nie będące przedmiotem niniejszej umowy, Strony
ustalą każdorazowo w wyniku negocjacji ceny na te świadczenia, które zostaną uzgodnione
w formie pisemnego aneksu do umowy.
Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Udzielającego zamówienia jest
nieważna.
§6
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych, w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
a) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy, Udzielający zamówienia
ma prawo naliczyć Przyjmującemu zamówienie kary umowne w wysokości 1/365 wartości
złożonej oferty netto za każde naruszenie lub za wszystkie naruszenia popełnione jednego
dnia,
b) w przypadku nieprzedłożenia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Udzielający zamówienia ma prawo naliczyć Przyjmującemu zamówienie kary umowne
w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia kary umowne za rozwiązanie lub
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie
w następującej wysokości:
a) w okresie krótszym niż jeden rok od dnia zawarcia umowy w wysokości 6500,00 zł brutto,

b) w drugim roku od dnia zawarcia umowy w wysokości 5500,00 zł brutto,
c) w trzecim roku od dnia zawarcia umowy w wysokości 4500,00 zł brutto.
3. Udzielający zamówienia ma prawo żądać od Przyjmującego zamówienie dodatkowo
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Przyjmujący zamówienie nie wykonuje bądź
nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy.
4. W przypadku nieuregulowania przez Udzielającego zamówienia płatności w terminie
określonym w § 5 ust. 4, Przyjmującemu zamówienie przysługuje prawo naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie.
5. Udzielający zamówienia ma prawo do potrącania należności naliczonych z tytułu kar
umownych z wymaganych należności Przyjmującego zamówienie określonych na fakturze.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na okres 10 lat od dnia 16.02.2021 r. do dnia 15.02.2031 r.
2. Ewentualne wcześniejsze wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga formy
pisemnej z uzasadnieniem i z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Przyczyny wypowiedzenia umowy mogą
obejmować wyłącznie następujące okoliczności:
a) brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz Przyjmującego Zamówienie za co najmniej 2 pełne
okresy płatności i niedokonanie zapłaty pomimo wyznaczenia Udzielającemu Zamówienia
dodatkowego terminu 14 dni na uregulowanie zaległych płatności;
b) niewłaściwe wykonywanie umowy przez Przyjmującego Zamówienia polegające na
chociażby jednym ze zdarzeń: wykonaniu badań z naruszeniem standardów oraz norm
i przepisów prawa, w szczególności przez niewykwalifikowanych pracowników, naruszeniu
praw pacjenta do zachowania w tajemnicy spraw związanych z wykonywanymi
świadczeniami;
c) utratę kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Przyjmującego zamówienie.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia bez wypowiedzenia ze
skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a) Przyjmujący zamówienie nie dostarczy w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy
kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w okresie trwania niniejszej
umowy nie zachowa ciągłości polisy.
b) Przyjmujący zamówienie zostanie skreślony z rejestru podmiotów leczniczych.
c) Przyjmujący zamówienie w sposób rażący naruszy postanowienia niniejszej umowy,
w szczególności zaprzestanie wykonywania świadczeń objętych umową lub ograniczy ich
wykonywanie w takim stopniu, iż spowoduje to zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu
i prowadzeniu działalności przez Udzielającego zamówienia lub w sposób rażący dopuści
się naruszenia praw pacjentów.
4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
§8
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu
zamówienia powstałe w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane osobom trzecim
powstałe w trakcie realizacji umowy lub w związku z jej realizacją.
3. W przypadku, w którym jakikolwiek podmiot wystąpi wobec Udzielającego zamówienia
z roszczeniami pozostającymi w związku z wykonywaniem przez Przyjmującego zamówienie
obowiązków nałożonych na niego niniejszą umową, a także w razie wydania prawomocnego
orzeczenia, zasądzającego od Udzielającego zamówienia określone świadczenia lub
prowadzącego do pogorszenia lub powstania uszczerbku w sferze interesów majątkowych lub
dóbr osobistych Udzielającego zamówienia w związku z wykonywaniem przez Przyjmującego
zamówienie jego obowiązków nałożonych niniejszą umową, wówczas Przyjmujący
zamówienie zaspokoi to roszczenie w całości, bez jakichkolwiek żądań w stosunku do

Udzielającego zamówienia.
§9
1. Przyjmujący zamówienie może wykonywać badania dla podmiotów trzecich, przy czym
zobowiązuje się wykonywać je w taki sposób, aby działanie to nie miało negatywnego wpływu
na ilość i jakość i czas udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy.
2. Na żądanie Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do
udostępnienia danych i informacji dotyczących przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do
poddania się kontroli przez Udzielającego zamówienia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
3. W przypadku niewywiązywania się przez Przyjmującego zamówienie z zobowiązań umowy,
w tym: w zakresie niestarannego lub nieczytelnego prowadzenia dokumentacji, stwierdzonej
podczas kontroli Udzielający zamówienia ma prawo wystąpić do Przyjmującego zamówienie
o zapłatę kary finansowej w wysokości proporcjonalnej do wysokości kary nałożonej przez
organ kontrolujący.
4. Na żądanie Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do
udostępnienia wyników klinicznych audytów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie
medycyny nuklearnej.
§ 10
Przyjmujący zamówienie gwarantuje Udzielającemu zamówienia współpracę w zakresie nadzoru,
poprawy jakości, oceny wiarygodności stosowanych metod i uzyskiwania wyników, a także
wdrażania nowych metod diagnostycznych.

Strony niniejszym ustanawiają swoich
w osobach:
a) Ze strony Przyjmującego zamówienie:
b) Ze strony Udzielającego zamówienia:

§ 11
przedstawicieli

do

realizacji

niniejszej

umowy

……………………………………………………
……………………………………………………

§ 12
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 13
Postanowienia dodatkowe:
1. Niniejsza umowa jest integralnie związana z umową nr ………………..z dnia ..... o najem
pomieszczeń …………………………… oraz z umową w zakresie ochrony danych nr
………………..z dnia …….i jest ważna tylko razem z tymi umowami.
2. Rozwiązanie którejkolwiek z powyższych umów skutkuje równoczesnym rozwiązaniem
niniejszej umowy.
§ 14
1. Ewentualne spory między Stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane polubownie, a w razie niedojścia do ugody będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności
leczniczej, Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie przy wykonywaniu
niniejszej umowy.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
Przyjmujący zamówienie

……………………………………..

Udzielający zamówienia

…………………………………………..

