Załącznik nr 5
PROJEKT UMOWA SPZZOZ/ NR ……./2019
Świadczenie usług medycznych – badania diagnostyczne dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
zawarta w dniu ………..2019 roku w Pruszkowie
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) w Pruszkowie z siedzibą
przy ul. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie (05-800), wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod Nr 0000176316,
NIP 5341949570, Regon 000310290, reprezentowanym przez:
Pana Tomasza Sławatyniec – Dyrektora
zwanym „ Udzielającym zamówienia”
a
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
reprezentowanym przez :
…………………………………. - ……………………………
zwanym „Przyjmującym Zamówienie”,

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
Udzielający Zamówienia powierza, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązki udzielania
świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań w zakresie badania diagnostycznego –
densytometrii kręgosłupa lędźwiowego lub/oraz kości udowej dla pacjentów poradni specjalistycznych
na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienie. Badania najczęściej powtarzające się u Udzielającego
zamówienia określono w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część umowy.
§ 2.
WYPOSAŻENIE I ODPOWIEDZIALNOŚC PRZYJMUJACEGO ZAMÓWIENIE
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada aparaturę i sprzęt medyczny zapewniający
niezbędne warunki do prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, spełniający
standardy określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie udzielania
świadczeń, o których mowa w § 1 przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
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§ 3.
MIEJSCE , SPOSÓB I ILOŚĆ WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ
Świadczenia zdrowotne, o których w §1 będą udzielane w siedzibie Przyjmującego zamówienie.
Miejsce wykonywania świadczeń nie może mieścić się dalej niż w odległości 25 km od siedziby
Udzielającego zamówienia.
Ilość świadczeń ustalana będzie przez Udzielającego zamówienia w zależności od jego potrzeb .
Przedmiot umowy wykonywany będzie na podstawie pisemnych skierowań przekazywanych przez
Udzielającego zamówienie, opatrzonych pieczątką i podpisem lekarza kierującego na badanie.
Wzór skierowania zostanie ustalony przez Strony niniejszej umowy.
Przyjmujący zamówienie zapewni ciągłość świadczeń, niezależnie od urlopów, dni wolnych od
pracy, absencji chorobowej i nieobecności z innych powodów, bez naruszania warunków zawartej
umowy.
Badania będą wykonywane na podstawie pisemnego skierowania wystawionego przez lekarzy
Udzielającego zamówienia, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym potrzeby badania.
Wyniki badań będą przesyłane Udzielającemu zamówienia, przy czym oryginały wyników będą
wysyłane przez uprawnionego na piśmie pracownika, a w sytuacjach, o których mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu - wyniki badań dostarcza Przyjmujący zamówienie na własny koszt.
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§ 4.
OBOWIĄZKI PRZYJMUJACEGO ZAMÓWIENIE
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
1) rzetelnego wykonywania świadczeń zdrowotnych 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 2016 r. Poz. 186).
5) przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zakresu obowiązków i
odpowiedzialności związanych z przetwarzaniem danych osobowych – odpowiednia umowa
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
Przyjmujący zamówienie prowadzi dokumentację medyczną pacjenta zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz wewnętrznymi zarządzeniami Udzielającego zamówienia.
Dokumentacja medyczna, o której mowa w ust. 2 jest własnością Udzielającego zamówienia i
będzie przechowywana w jego siedzibie.
Prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach określonych przepisami
w tym
zakresie.
Wpisania w portalu POW NFZ informacji dotyczącej niniejszej umowy.
Prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach określonych przepisami w tym
zakresie.
Zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie badań będących
przedmiotem niniejszej umowy spełniającej wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2011r w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293 poz. 1729 z późn. zm.) i
udokumentowania jej zawarcia w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Przedłużenia lub zawarcia kolejnej umowy, o której mowa w pkt. 7 niniejszego § 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.
WYNAGRODZENIE NALEŻNE PRZYJMUJĄCEMU ZAMÓWIENIE
Przyjmującemu zamówienie przysługuje z tytułu wykonania niniejszej umowy wynagrodzenie
obliczone jako iloczyn ilości faktycznie wykonanych badań i cen wynikających z Cennika
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
Rozliczenie za wykonane świadczenia odbywa się w cyklu miesięcznym, na podstawie faktury
otrzymanej w terminie do 5-go następnego miesiąca po miesiącu wykonania świadczenia.
Faktura winna zawierać ilości i rodzaj wykonanego badania. Do faktury należy dołączyć kserokopie
skierowań na badania.
Płatności będą realizowane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, w ciągu 60 dni od daty
doręczenia faktury, do Działu Księgowości Udzielającego Zamówienia
i będą dotyczyły
potwierdzonych i uzgodnionych wszystkich usług objętych właściwymi skierowaniami
wystawionymi przez Udzielającego Zamówienia w miesiącu rozliczeniowym pod warunkiem
zachowania terminu przewidzianego w ust. 2.
Nie zachowanie przez Przyjmującego zamówienie terminu, o którym mowa w ust. 2 upoważnia
Udzielającego zamówienia do odpowiedniego przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia.
Za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia Przyjmujący zamówienie może żądać odsetek
ustawowych. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Udzielającego
zamówienia.
§ 6.
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1.Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny 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.

2.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1. mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
3. Zmiany do umowy mogą być wprowadzone w każdym czasie w formie pisemnego aneksu po
uprzednich uzgodnieniach pomiędzy stronami, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów ustawy
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 z późn. zmian)
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§ 7.
CZAS TRWANIA UMOWY I WARUNKI JEJ ROZWIĄZANIA
Umowa niniejsza została zawarta na czas określony 24 miesięcy, od dnia .................... do dnia
..................... .
Umowa ulega rozwiązaniu z upływem terminu na jaki została zawarta.
Umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu określonego w ust. 1 przez każdą ze
Stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie na koniec
miesiąca kalendarzowego oraz w każdym czasie w wyniku porozumienia Stron.
Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, a w szczególności nie wypełnienia warunków umowy lub wadliwego ich wykonania,
negatywnej oceny merytorycznej udzielanych świadczeń.
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 nie przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności w terminie
30 dni od daty upływu okresu ubezpieczenia.
4) w przypadku utraty przez Przyjmującego zamówienie zdolności do wykonywania przedmiotu
umowy.
5) W przypadku rozwiązania przez Przyjmującego zamówienie umowy o przetwarzaniu danych
osobowych

§ 8.
PRZELEW WIERZYTELNOŚCI
1. Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez
wyrażenia zgody na zastępstwo przez Udzielającego zamówienie.
§ 9.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy
miejscowo dla 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 dwóch tygodni 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.
§ 10
PODSTAWY PRAWNE UMOWY
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowania przepisy:
1. kodeksu cywilnego;
2. ustawy o działalności leczniczej;
3. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
4. Warunki konkursu

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym ,że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie 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 ) –
załącznikiem do niniejszej umowy jest - UMOWA dotycząca ochrony przetwarzania danych
osobowych .
§ 12
USTALENIA KOŃCOWE
1.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Przyjmującego
zmówienie i 2 egz. dla Udzielającego zamówienia.
2.Załacznikami do niniejszej umowy są :
1). Formularz ofertowy
2) Formularz cenowy
3). Umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych

---------------------------------------Przyjmujący zamówienie

---------------------------------------Udzielający zamówienia

