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Załącznik nr 2 do Szczegółowego Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu Ofert 

 

Umowa nr 

o udzielanie zamówienia na wykonywanie badań……………………….. 

 

 

zawarta w dniu ……………. roku w Krośnie pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,  

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222, 

reprezentowanym przez: ……………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy Udzielającym Zamówienia 

a 

firmą: …………………………………….. 

adres: …………………………………….. 

wpisaną do KRS/EDG …………………….,  REGON…………………….,NIP ……………………………., 

reprezentowaną przez: ……………………………………………………… 

zwaną w dalszej treści umowy Przyjmującym Zamówienie, 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie 

wykonywania badań rezonansu magnetycznego i scyntygrafii, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest odpłatne wykonywanie przez Przyjmującego Zamówienie na zlecenie Udzielającego 

Zamówienia badań wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala 

Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku do umowy. 

2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo zlecania badań w ilości uzależnionej od rzeczywistych potrzeb. 

3. Ilości badań przedstawione w materiałach konkursowych oraz w ofercie Przyjmującego Zamówienie traktuje się jako 

wielkość szacunkową, a liczba poszczególnych badań zlecanych przez Udzielającego Zamówienia w okresie 

obowiązywania umowy może ulec zmianie w zależności od potrzeb Udzielającego Zamówienia. 

4. W przypadku niewykorzystania przez Udzielającego Zamówienia całej wartości umowy, Przyjmujący Zamówienie 

nie będzie występował z roszczeniem wobec Udzielającego Zamówienia. 

5. Wartość wynagrodzenia obliczona będzie przez Przyjmującego Zamówienie wg rzeczywistej ilości wykonanych 

usług. 

6. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że: 

a) Badania wykonywane będą przez osoby posiadające wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, 

b) Spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących warunków realizacji świadczeń diagnostycznych 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 

zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

c) Zobowiązuje się do wykonywania usług z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 

medycznej oraz obowiązującymi standardami, 
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d) Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Przyjmującego Zamówienie zgodnie z wpisem do rejestru, 

odpowiada  przedmiotowi umowy,  

e) Badania wykonywane będą przy wykorzystaniu sprzętu i aparatury medycznej Przyjmującego Zamówienie, 

posiadającej  aktualne atesty i świadectwa oraz w pomieszczeniach spełniających wymagania sanitarne określone 

w stosownych przepisach, 

f) Badania wykonywane będą za pomocą wyrobów medycznych, produktów leczniczych i innych środków 

materialnych Przyjmującego Zamówienie. 

7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach 

określonych w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie 

wynikającym z przedmiotu umowy. 

8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych. 

9. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

10. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wygenerowania umowy podwykonawstwa w systemie informatycznym 

określonym przez NFZ (Portalu Świadczeniodawcy) zgodnie z warunkami realizacji świadczeń Narodowego Funduszu 

Zdrowia. 

11. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej. 

12. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania usług medycznych będących przedmiotem 

umowy, zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Rozporządzeniem MF z dnia 

22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wykonującego działalność 

leczniczą, a także do posiadania ważnej polisy OC przez cały okres obowiązywania umowy. 

13. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 12, nie zwalnia Przyjmującego Zamówienie od odpowiedzialności z 

tytułu  wykonania przedmiotu umowy. 

14. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania ciągłości realizacji świadczeń. Przyjmujący Zamówienie jest 

zobowiązany każdorazowo do niezwłocznego powiadomienia Udzielającego Zamówienia o każdej przeszkodzie w 

wykonaniu badań.  

15. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie badań będących przedmiotem 

umowy. 

16. Badania wykonywane będą na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza z oddziału szpitalnego lub poradni 

specjalistycznej Udzielającego Zamówienia, które będzie zawierać, co najmniej: 

a) imię i nazwisko, PESEL oraz  adres pacjenta,  

b) numer księgi głównej hospitalizowanego, 

c) datę wystawienia skierowania, 

d) cel i rodzaj badania oraz niezbędne dane kliniczne,  

e) podpis i pieczątkę lekarza kierującego, 

f) pieczątkę nagłówkową komórki organizacyjnej, 

g) informacje na temat przygotowania pacjenta do badania, 

h) pieczątkę nagłówkową komórki organizacyjnej, z której wystawiane jest skierowanie. 
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17. W przypadku wykonywania badań dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych Udzielającego Zamówienie, 

koszt transportu do pracowni Przyjmującego Zamówienie pokrywa Udzielający Zamówienie. 

18. W przypadku wykonywania badań ambulatoryjnych, niniejszą umową objęte są wyłącznie badania wykonywane 

pacjentom posiadającym kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, zlecenie których zostanie oznaczone na 

skierowaniu symbolem „DILO”.   

19. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań w następujących terminach: 

a) badania rezonansu magnetycznego z kontrastem lub bez, dla pacjentów hospitalizowanych – do 2  dni od 

otrzymania zlecenia, 

b) badania rezonansu magnetycznego w znieczuleniu ogólnym – do 3 dni od otrzymania zlecenia, 

c) badania rezonansu magnetycznego z kontrastem lub bez, dla pacjentów ambulatoryjnych – do 5 dni od otrzymania 

zlecenia, 

d) badania scyntygrafii dla pacjentów hospitalizowanych – do 2 dni od otrzymania zlecenia 

e) badania scyntygrafii dla pacjentów ambulatoryjnych – do 5 dni od otrzymania zlecenia. 

20. Po zakończeniu badania Przyjmujący Zamówienie wydaje wynik badania sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

21. Wyniki badań muszą być autoryzowane przez osobę z odpowiednimi w danym zakresie kwalifikacjami i 

uprawnieniami. 

22. Wyniki badań oraz ich kopie nie będą przekazywane przez Przyjmującego Zamówienie pacjentom. 

23. Wyniki badań przekazywane będą personelowi medycznemu towarzyszącemu pacjentowi, upoważnionemu 

pracownikowi Udzielającego Zamówienia lub drogą pocztową z dopiskiem „Wynik badania – nazwa komórki  

organizacyjnej wystawiającej skierowanie”. 

24. Przyjmujący Zamówienie niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Udzielającemu Zamówienia instrukcje 

dotyczące przygotowania pacjenta do badania oraz wzór druku skierowania na badania. 

25. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przekazania wyników (opisów) badań najpóźniej w następnym dniu 

roboczym od daty badania.  

26. Przyjmujący Zamówienie nie może powierzyć wykonywania usług objętych niniejszą umową innemu podmiotowi bez 

pisemnej zgody Udzielającego Zamówienie. 

 

§ 2. 

Kary umowne 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty Udzielającemu Zamówienie kar umownych w następujących 

wypadkach i w następujących wysokościach: 

a) Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości nie zrealizowanej w terminie części 

umowy za każdy kolejny dzień opóźnienia, 

b) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości nie wykonanej 

części umowy, 

c) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie, w wysokości 

5% wartości kontraktu brutto.  

2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana 

maksymalnie do 10 dni. W przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 10 dni, Udzielający Zamówienia naliczy wyłącznie 
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karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. b). 

3. W przypadku, gdyby u Udzielającego Zamówienie na wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania przez Przyjmujący Zamówienie powstała szkoda przewyższająca karę umowną Udzielający 

Zamówienie zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego. 

4. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

 

§ 3. 

Warunki zapłaty 

1. Z tytułu wykonywania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości 

stanowiącej iloczyn wykonanych badań oraz ich cen jednostkowych wymienionych w załączniku do umowy. 

2. Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej faktury 

VAT. 

3. Udzielający Zamówienia oświadcza, że wykonywanie badań zleconych na podstawie niniejszej umowy podlega 

zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt 18 oraz 18a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 

2004 r.,  jako świadczenie usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce 

lub zachowaniu lub ratowaniu lub przywracaniu lub poprawie zdrowia. 

4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do zapłaty należności z tytułu niniejszej umowy przelewem w terminie ….. 

(min. 45 dni) od daty wystawienia faktury VAT na rachunek Przyjmującego Zamówienia nr 

……………………………………….. 

5. Przyjmujący Zamówienie do wystawionej faktury dołączy specyfikację obejmującą: imię, nazwisko i Pesel pacjenta, 

imię i nazwisko lekarza kierującego, nazwę komórki organizacyjnej zlecającej badanie, datę wystawienia zlecenia, 

rodzaj badania, cenę jednostkową oraz wartość łączną. 

6. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Przyjmującego Zamówienie, termin płatności, o którym 

mowa w ust. 4 będzie liczony od daty otrzymania przez Udzielającego Zamówienie poprawnie wystawionej faktury 

korygującej. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Udzielającego Zamówienie. 

8. Udzielający Zamówienia upoważnia Przyjmującego Zamówienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

przedstawiciela Przyjmującego zamówienie upoważnionego do otrzymywania faktur VAT. 

9. Przyjmujący Zamówienia nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności 

pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o 

którym mowa w art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013, poz. 217), 

pod rygorem nieważności takiej czynności. 

 

§ 4. 

Cena w okresie obowiązywania umowy 

W trakcie obowiązywania umowy Udzielający Zamówienie dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w trybie uzgodnień między 

stronami, w formie aneksu do umowy i w przypadku zmian korzystnych dla Udzielającego Zamówienia. 

 

 



 5/5 

 

§ 5. 

Prawo rezygnacji z części zamówienia 

1. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie w sytuacjach tego wymagających - prawo rezygnacji z niektórych pozycji 

zamówienia – w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.  

2. Udzielający Zamówienia może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Udzielający Zamówienia może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 6. 

Postanowienia ogólne 

1. W przypadku planowania przez Przyjmującego Zamówienie zmian organizacyjno-prawnych tj. ewentualnego 

połączenia się z innym podmiotem gospodarczym, bądź likwidacji, jest on zobowiązany do poinformowania o tym 

fakcie Udzielającego Zamówienia nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą. 

2. W przypadku określonym w pkt. 1, Przyjmujący Zamówienie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. 

 

§ 7. 

Okres obowiązywania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 25 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) Z upływem czasu, na który została zawarta, 

2) W każdym czasie za zgodą Stron, 

3) Ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez Przyjmującego Zamówienie uprawnień do 

wykonywania świadczeń objętych umową, 

4) Wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 

5) Wskutek oświadczenia jednej ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy jedna ze Stron rażąco 

narusza istotne postanowienia umowy. 

 

§ 8. 

Wybór prawa polskiego 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu 

Cywilnego, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami 

rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Udzielającego Zamówienia. 

     

§ 9. 

Pactum de forma 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 10. 

Egzemplarze umowy 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA     PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE                     

 

 

 


