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Załącznik Nr 2 

do szczegółowych warunków konkursu ofert 

 

 

U M O W A  

na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

 

zawarta dnia ….................................. 2017 roku w Płońsku pomiędzy:  

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku 

z siedzibą w Płońsku ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, NIP 567-15-32-011 

reprezentowanym przez: 

Pawła Obermeyera - Dyrektora 

przy kontrasygnacie: Anny Sychowskiej - Głównego Księgowego 

zwanym w treści umowy Zamawiającym  a  

 

.............................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

 

….......................................................... 

 

 

….......................................................... 

 

zwaną dalej Przyjmującym Zamówienie. 

 

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.                         

z 2015 r.,  poz. 618) oraz Rozporządzenia MZ z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków 

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015.1400) w oparciu o protokół Komisji 

Konkursowej z dnia …………………………… 2017 roku, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania 

opisów badań tomografii komputerowej w oparciu o teleradiologię. 

2. Jako pojedyncze badanie należy rozumieć badanie obrazowe dotyczące jednej okolicy anatomicznej 

ustalonej zgodnie z regułami sztuki medycznej, które stanowią: głowa, szyja, klatka piersiowa, jama 

brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (kręgosłup szyjny, piersiowy, 

lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na odcinki anatomiczne oraz kończyna dolna z podziałem 

na odcinki anatomiczne, oraz tomografia komputerowa w algorytmie urazu wielonarządowego. 

 

§ 2 Obowiązki Przyjmującego Zamówienie 

 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do  dokonywania opisów badań TK wykonywanych 

przez Zamawiającego i przesłanych do Przyjmującego Zamówienie przy użyciu łącza 

teleinformatycznego (teleradiologii).  

2. Opisy badań będą wykonywane i wysyłane w terminie:  

- opis zwykły w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania danych, jednak nie później niż do godz.   

  15:00 dnia następnego. 
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- opis w trybie nagłym w ciągu 6 godzin od chwili otrzymania danych na serwer Oferenta, 

- opis w trybie CITO w ciągu 2 godziny od chwili otrzymania danych. „Chwilę otrzymania danych” 

strony rozumieją jako datę i godzinę widocznego w systemie PACS potwierdzenia otrzymania 

kompletnych danych w formie elektronicznej. Każde odstępstwo od opisu zwykłego wymaga 

potwierdzenia statusu opisu przez Zleceniodawcę.  

3. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się w terminie 7 dni od podpisania umowy do 

nieodpłatnego dostarczenia niezbędnego sprzętu z oprogramowaniem w celu zestawienia połączenia 

oraz zapewnienia skutecznego i bezpiecznego przesyłania/odbierania obrazów opisów.                       

Wraz z dostarczeniem sprzętu i oprogramowania Przyjmujący Zamówienie dostarczy 

Zamawiającemu licencji oraz gwarancji obowiązującej w okresie trwania niniejszej umowy na 

użytkowanie  oprogramowania i sprzętu.  

4. Przyjmujący Zamówienie  zapewni stałe nieodpłatne wsparcie informatyczne (heldesk 24h/dobę) 

gwarantującą szybkie rozwiązanie ewentualnych problemów związanych z przesyłaniem danych od 

i do Zamawiającego 

5. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się do zapewnienia należytego zabezpieczenia dostępu do 

transmitowanych danych przed osobami niepowołanymi, w szczególności do zakodowania danych 

tak by bez stosownego klucza były bezużyteczne i nieczytelne.  

6. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się do przeprowadzenia stosownych szkoleń dla 

wskazanego przez Zamawiającego personelu medycznego i technicznego w siedzibie 

Zamawiającego, w celu realizacji świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej, zgodnie z zasadami 

sztuki medycznej uwzględniającej najnowsze standardy. Koszty związane z potrzebą szkolenia 

personelu ponosi Przyjmujący Zamówienie. 

7.     Instalacji systemu i przeszkolenia personelu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 

8.    Przyjmujący Zamówienie zapewni konfigurację połączenia oraz dostarczonego  przez siebie sprzętu. 

9.   Przyjmujący Zamówienie zainstaluje oraz będzie utrzymywał w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy bezpieczne łącze teleradiologii zgodne z przepisami prawa, stosownymi normami                             

i wymogami w zakresie bezpieczeństwa przesyłu informacji oraz wymaganiami technicznymi.  

10. Przyjmujący Zamówienie będzie udostępniał Zamawiającemu opisy badań w postaci 

zaszyfrowanych plików danych przesyłanych pocztą elektroniczną osobom uprawnionym 

wskazanym  w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 

11. Oryginały wyników badań będą doręczane do Zamawiającego raz w miesiącu w przeciągu 7 dni od 

zakończenia miesiąca kalendarzowego pocztą kurierską na koszt Przyjmującego Zamówienie. 

Zamawiający zobowiązuje się zapewnić, iż przesłane przez Przyjmującego Zamówienie oryginały 

wyników badań będą doręczone do rąk własnych jednej z osób upoważnionych wskazanych                     

w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.  

 

§ 3 Oświadczenia Przyjmującego Zamówienie 

 

1. Przyjmujący Zamówienie  oświadcza, iż: 

1) przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie opisu lekarskiego  badań 

obrazowych zleconych przez Zamawiającego.  

2) opisy badań będą wykonywane przez osoby legitymujące się wymaganymi kwalifikacjami 

przez 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, w tym w dni wolne od pracy oraz święta, 

2. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych - zgodnej z prawem obowiązującym - i dostarczenia Zamawiającemu potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej w dniu zawarcia umowy a najpóźniej               

w ciągu 30 dni od jej zawarcia.     

3. Zleceniobiorca ma obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia  w zakresie wykonywania umowy. 
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4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 

1)  prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej; 

2) prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach   

opieki zdrowotnej. 

 

§ 4 Obowiązki  Zamawiającego 

 

Zamawiający będzie wykonywał badania na urządzeniach TK we własnym zakresie (przy użyciu własnego 

sprzętu), a następnie przesyłał obrazy do Przyjmującego Zamówienie. 

 

§ 5 Osoby odpowiedzialne za współpracę 

 

1. Strony wskazują następujące osoby jako koordynatorów i osoby do pierwszego kontaktu w związku 

z wykonywaniem niniejszej Umowy: 

 

ze strony Przyjmujący Zamówienie: 

 …..........................................................................................................................................,  

 …………………………………… (strona techniczna) tel.: …........................................ 

 

ze strony Zamawiającego: 

 …………………… – Kierownik Pracowni TK tel. ………………  

 …………………… – Kierownik Techników tel.: ……………… 

 

2. Strony zobowiązują się niezwłocznie wzajemnie informować o wszystkich awariach łączy lub innych 

okolicznościach uniemożliwiających przekazywanie badań lub opisów. W takim wypadku strony 

wspólnie podejmą działania w celu przywrócenia sprawności połączeń, bądź podjęcia innych 

kroków    (w zależności od okoliczności). 

3. W wątpliwych przypadkach technik przeprowadzający badanie powinien nawiązać kontakt 

telefoniczny z lekarzem opisującym przed rozpoczęciem badania. 

 

§ 6 Płatności 

 

1. Rozliczanie wykonanych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 umowy następować 

będzie za okresy miesięczne.  

2. Podstawę rozliczeń i płatności za wykonane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne stanowić 

będzie przedłożony przez Przyjmującego Zamówienie w terminie do 7-go dnia następnego 

miesiąca rachunek/faktura wraz z załączoną do niej specyfikacją rodzajowo-ilościową i cenową 

usług zgodną z Załącznikiem nr 1 do umowy. 

3. Należność za świadczenia Zamawiający będzie przekazywał Przyjmującemu Zamówienie                     

w formie polecenia przelewu na jego konto podane na rachunku,  w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionego/nej rachunku/faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wraz z załączoną  specyfikacją rodzajowo-ilościową i cenową usług zgodną z Załącznikiem nr 1 do 

umowy. 

4. Wynagrodzenie z tytułu udzielonych świadczeń stanowić będzie iloczyn liczby badań w danym 

miesiącu i stawki jednego badania określonej w Załączniku nr 1 – oferta. 
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 § 7 Poufność 
 

1. Strony zobowiązują się traktować wszelkie informacje otrzymane w związku z realizacją niniejszej 

umowy jako informacje poufne.  

2. W szczególności strony zobowiązują się przestrzegać wszelkich przepisów i wewnętrznych procedur 

drugiej strony w celu zapewnienia ochrony informacji medycznych. Informacje takie nie mogą być 

przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej, natomiast w ramach 

struktur organizacyjnych stron, dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy, 

podwykonawcy i przedstawiciele, których dostęp do informacji jest uzasadniony ze względu na ich 

pozycję lub udział w realizacji umowy. 

3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym niż opisane 

powyżej osobom fizycznym lub prawnym, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody 

przedstawiciela drugiej strony, chyba że są to informacje publiczne dostępne, a ich upublicznienie 

nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

4. Każda ze stron zobowiązuje się  do ochrony (zgodnie z obowiązującymi przepisami) wszelkich 

danych stanowiących tajemnicę zawodową, objętych ochroną danych osobowych oraz wszystkich 

innych danych, których ochrona wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 8 Obowiązywanie umowy 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……….. 2017 r. do ……….. 2020 r.  

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron. 

4. Zamawiający rozwiąże umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 

 nie udokumentowania w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy przez Przyjmującego 

Zamówienie zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa                       

w § 3 ust 2,  

 gdy Przyjmujący Zamówienie naruszy postanowienia umowy, w tym nie wykonuje świadczeń                     

w ustalonym terminie. 

§ 9 Siła wyższa 

 

1. Strony są zwolnione od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy w przypadku, gdy niewykonania lub nienależyte wykonania jest następstwem siły wyższej, 

w tym awarii łącza leżącej po stronie operatora. 

2. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy są w szczególności: niezawiniona przez 

stronę przerwa w dostawie elektryczności, strajk generalny, walki wewnętrzne w kraju, trzęsienie 

ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogą 

przewidzieć, których ponadto nie przewidziały i nie mogły przewidzieć i które są zewnętrzne                      

w stosunku do ich samych i ich działalności. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.618) oraz 

przepisów wykonawczych. 
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3. Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych. 

4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach-po jednym dla każdej strony 

umowy. 

 

 

 

  Zamawiający                                                        Przyjmujący Zamówienie 

 
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

 

do umowy z dnia …................r. o wykonywaniu opisów badań TK oraz przekazywaniu ich w drodze 

transmisji danych. 
 

Rodzaje badań w poszczególnych grupach cenowych 

 

Metoda 

diagnostyczna 
Typ badania 

Cena za badanie 

brutto (czas 

realizacji 48 godz.) 

Cena za badanie 

brutto (czas 

realizacji 6 godz.) 

Cena za badanie 

brutto (czas 

realizacji 2 godz.) 

 

 

 

 

 

 

Tomografia 

Komputerowa 

(TK) 

 

 

 

 

 

 

 

Badania standardowe 

(np. głowa, klatka piersiowa, 

jama brzuszna, miednica) 
 

   

 

 

Badania naczyniowe (angio) 

 

 

   

 

Badania ortopedyczne 
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Załącznik nr 2 

 

do umowy z dnia …....................... o wykonywaniu opisów badań TK oraz przekazywaniu ich  w drodze 

transmisji danych.  

 

 

Wykaz osób uprawnionych do odbioru maili szyfrowanych 

L.p. Imię i nazwisko 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


