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UMOWA 
       
                 na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki ............................................... 
 ................................................................................................................................................ 
                            
zawarta w Serocku  w dniu .................2012r. pomiędzy : 
 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Serocku 
ul. A. A. Kędzierskich 2, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Gospodarczy 
w Warszawie pod numerem 0000005460;   NIP 536-16-80-579, 
REGON 017252837 , zwanym dalej  Udzielającym zamówienia, reprezentowanym przez : 
         1.Dyrektora – Swietłanę  Jagodzińską 
         2. Główną księgową – Beatę  Ugodzińską 
a 
...................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
wpisanym do ........................................................................................................... 
numerem ...................................................................................................... 
zwanym dalej Przyjmuj ącym zamówienie, reprezentowanym  przez : 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

§ 1 
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku Konkursu Ofert  na  świadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki  
dla potrzeb SPZOZ w Serocku, przeprowadzonego przez Udzielającego zamówienia zgodnie art. 26, art. 27 
Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654) oraz odpowiednio 
art. 146, ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust. 1-5, art. 152, 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027ze 
zm.). 
 

§ 2 
 
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania w okresie 

obowiązywania umowy, określonym w  § 12, badań pacjentom Udzielającego zamówienia z zakresu 
świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami diagnostyki z zakresu rtg, usg,, kolposkopii oraz   
elektrokoagulacji i kriokonizacji szyjki macicy ,  których szczegółowy zakres i ceny brutto  ( ofertowe ) 
określa załącznik  nr 1, stanowiący integralną część niniejszej umowy i wynika z oferty złożonej przez 
Przyjmującego zamówienie. 
 

 
§ 3 

 
Przyjmujący zamówienie  oświadcza, iż z racji swoich kompetencji i wyposażenia sprzętowego jest w pełni 
uprawniony i przygotowany do wykonywania usług na rzecz Udzielającego zamówienia zgodnie z aktualną 
wiedzą przy zachowaniu należytej staranności, zasad dobrej praktyki diagnostycznej oraz zasad etyki 
obowiązujących przy wykonywaniu czynności diagnostycznych. Przyjmujący zamówienie   oświadcza, że 
dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi, aparaturą i sprzętem medycznym oraz personelem 
spełniającym wymogi przewidziane w przepisach prawa dla udzielania świadczeń zdrowotnych objętych ofertą.  

 
 

§ 4 
 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać usługi w/w zakresie  na podstawie skierowań lekarskich  
które zawierają dane osobowe pacjenta, rodzaj zlecanych badań i są oznaczone pieczęcią firmową Udzielającego 
zamówienia. 



§ 5 
 

Badania  z oznaczeniem „Cito!” Przyjmujący zamówienie będą  wykonywane w terminie możliwie najkrótszym. 
 

§6 
 
Przyjmujący zamówienie będzie sporządzał miesięczne raporty z wykonanych usług w podziale na lekarzy 
zlecających oraz miesięczne zestawienie wykonanych badań w wersji papierowej . 
 

§ 7 
 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do : 
− poddania kontroli NFZ w zakresie wykonywania przedmiotu umowy 
− rejestracji w MOW NFZ (w odpowiednim systemie)  wykonywania na rzecz Udzielającego zamówienia usług 
określonych umową, w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zawarcia umowy. 
− posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone    przy udzielaniu 
świadczeń medycznych będących przedmiotem niniejszej umowy, przez cały okres związania umową 

 
§ 8 

 
Strony ustalają, że wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie za wykonane świadczenia będzie płatne na 
podstawie faktury wystawionej przez  Przyjmującego Zamówienie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 
kalendarzowego w oparciu o cennik zawarty w zał.1. 
Do faktury powinien być dołączony raport - zestawienie wykonanych w danym miesiącu badań, o którym mowa 
w § 8, w celu weryfikacji przez Udzielającego Zamówienie wykonanych usług. 

1.  Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo wglądu do archiwum zleceń przechowywanych u 
Przyjmującego zamówienie na podstawie których wykonano raport. 

2.  Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do raportu 
Przyjmującego zamówienie w terminie 7 dni od jego doręczenia. 

3.  Zgłoszenie zastrzeżeń następuje drogą faksową lub elektroniczną i zostanie potwierdzone formą 
pisemną. Za datę dostarczenia zastrzeżeń uważa się datę wpłynięcia faksu lub listu elektronicznego do 
Przyjmującego Zamówienie. 

4.  Zastrzeżenia powinny być rozpatrzone w ciągu 2 dni. Tak  zweryfikowane przez Udzielającego 
Zamówienia zestawienie wykonanych badań będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury 
korygującej. 

5.  Płatność za wykonane usługi następować będzie przelewem, w terminie 30 dni od daty wystawienia 
faktury/rachunku na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie. 

 
§ 9 

 
W przypadku zlecenia przez Udzielającego Zamówienia badań nie wymienionych w załączniku nr 1, cena tych 
badań będzie ustalana między stronami. 
 

§ 10 
 

1. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie  do przetwarzania danych osobowych 
w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. 

2.  Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr101,poz.926 ze zm. ) oraz  z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia      
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 r. nr 100, 
poz.1024 ). 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że system  informatyczny w jego placówce  posiada 
zabezpieczenia  zgodnie z  przepisami powyżej wymienionej ustawy. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji podlegających 
ochronie na mocy przepisów ustawowych, a w szczególności danych osobowych i medycznych 
uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy 
obowiązuje także po rozwiązaniu umowy. 

§ 11 



 
1.Umowa wchodzi w życie z dniem .................. 
2.Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy, od  01.05.2012r. do 30.04.2015 r.   

 
 

§ 12 
 
Przyjmujący zamówienie nie może bez zgody Udzielającego zamówienia wyrażonej na piśmie przenieść 
wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 
§ 13 

 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w razie istotnego jej naruszenia 
przez drugą stronę. Możliwość wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej 
ograniczona jest tylko do przypadków przewidzianych niniejszą umową. 

1.Udzielającemu zamówienia  przysługuje prawo odstąpienia od umowy    w następujących przypadkach: 
 - zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja lub wszczęto postępowanie naprawcze  wobec 
 Przyjmującego zamówienie, 
 - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Przyjmującego zamówienie, który  uniemożliwia 
 wykonywanie przedmiotu umowy, 
 - Przyjmujący Zamówienie nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez  uzasadnionych 
 przyczyn. 

2. Przyjmujący Zamówienie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w wypadku, gdy Udzielający 
zamówienia  opóźnia się z płatnością powyżej 30 dni od terminu płatności. 
3.Po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu  umowy, Udzielający zamówienia będzie uprawniony do 
wglądu w dokumentację pisemną i elektroniczną powstałą w czasie realizacji umowy, a dotyczącą danych 
osobowych i wyników wszystkich badań laboratoryjnych pacjentów za cały okres obowiązywania umowy. 

 
§ 14 

 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy  strony rozstrzygać będą polubownie . 
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Udzielającego 
zamówienia. 
 

 
§ 15 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o 
zamówieniach publicznych. 
 

§ 16 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 17 

 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Udzielający Zamówienia        Przyjmujący Zamówienie 


