Załącznik nr 2 do SWKO

UMOWA(projekt)
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie badań diagnostycznych rezonansu magnetycznego
zawarta w dniu ………2019 r. w Kraśniku, pomiędzy

pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Kraśniku, ul. Chopina 13, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000026278, posiadającym numer REGON: 431181344,
NIP: 715-15-90-090, reprezentowanym przez:
p.o. Dyrektora - lek. med. Piotra Krawca,
zwanym dalej Udzielającym zamówienia
a……………………………........................................................., reprezentowanym przez:
…................................................................................
zwanym dalej Przyjmującym Zamówienie o następującej treści:

§1
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu: Rezonansu Magnetycznego – MR
wraz z opisem, zwane dalej badaniami lub świadczeniami zdrowotnymi na rzecz
pacjentów hospitalizowanych u Udzielającego Zamówienia - w rodzaju leczenie
szpitalne, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy zatrudnionych
u Udzielającego Zamówienie.
2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania badania w ilości i zakresie
w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie.
3. Świadczenia zdrowotne o których mowa w ust. 1 wykonywane będą:
1) od poniedziałku do niedzieli w trybie pilnym (CITO) - niezwłocznie
2) od poniedziałku do piątku w trybie planowym w godzinach 8.00 – 15.00
4. Świadczenia zdrowotne o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wykonywanie badań diagnostycznych i przedstawianie ich wyników
Udzielającemu zamówienie w formie pisemnej wraz z płytą CD, DVD oraz w
formie elektronicznej na wskazany przez Udzielającego zamówienie adres emalia.
2) zapewnienie udziału lekarza dokonującego opisu badania w omawianiu i
konsultacjach wyników badań z personelem medycznym Udzielającego
zamówienia,
3) prowadzenie dokumentacji medycznej, zgodnie obowiązującymi przepisami.
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5. Rodzaje i cenę badań będących przedmiotem umowy określa załącznik nr 1 do umowy.
6. Zgłoszenie konieczności wykonania badania odbywać się będzie telefonicznie pod
numerem:
….................. …………………
7. Przyjęcie pacjenta przez Przyjmującego zamówienie w celu wykonania badania nastąpi
nie później niż w ciągu :
a/ do 12 godziny od momentu zgłoszenia w trybie CITO!
b/ do 48 godzin od momentu zgłoszenia w trybie planowym.
8. Transport pacjenta hospitalizowanego w szpitalu Udzielającego zamówienia w celu
wykonania badania przez Przyjmującego zamówienie w pomieszczeniach o których mowa
w ust. 10 zabezpiecza Udzielający zamówienia .
9. Wynik badania wraz z opisem będzie sporządzony niezwłocznie po wykonaniu badania.
10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy odbywać
się będzie w pomieszczeniach Przyjmującego zamówienie tj. w ..............................
§2
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że w celu prawidłowego wykonania umowy
zobowiązuje się do współdziałania z Udzielającym zamówienia oraz zatrudnionym przez
niego personelem.
2.
Przyjmujący zamówienie wyznacza do współpracy w zakresie prawidłowej realizacji
niniejszej umowy n/w osoby:
…..................................................................tel .....................................
§3
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że :
1) jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej
umowy w miejscu o którym mowa w § 1 ust. 10, wg wpisu w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, obowiązującego na dzień rozpoczęcia udzielania
świadczeń zdrowotnych wskazanych w § 1 umowy,
2) dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, aparaturą, urządzeniami, wiedzą,
doświadczeniem i personelem w odpowiedniej liczbie oraz posiadającym niezbędne
kwalifikacje do należytego i terminowego wykonywania świadczeń zdrowotnych
stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykaz osób przy pomocy, których Przyjmujący
zamówienie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej
umowy. Wykaz tych osób może być aktualizowany, co nie stanowi zmiany niniejszej umowy,
3) świadczenia zdrowotne będzie udzielał przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego
sprawnego, na bieżąco serwisowanego, bezpiecznego, gwarantującego pacjentowi
bezpieczeństwo i spełniającego wymagania określone obowiązującymi instrukcjami
producentów oraz przepisami prawa w tym w szczególności ustawy o wyrobach medycznych
oraz ustawy prawo atomowe.
4) pomieszczenia, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne spełniają wymagania
określone w ogólnie obowiązujących przepisach oraz w przepisach wydanych przez Prezesa
NFZ.
5) nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu
wykonywanie obowiązków i zadań lub narażające Udzielającego zamówienia na negatywne
konsekwencje, a w przypadku zaistnienia takich przeszkód Przyjmujący zamówienie
zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Udzielającego zamówienia.
6) zobowiązuje się do świadczenia zleconych czynności ze szczególną starannością,
wykorzystaniem obowiązujących standardów i procedur medycznych, posiadaną wiedzą
specjalistyczną i doświadczeniem zawodowym, z uwzględnieniem poszanowania praw
pacjenta, a także uzasadnionych interesów Udzielającego zamówienia.
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§4
Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przy
pomocy, których udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy .
§5
1. Przyjmujący zamówienie na żądanie Udzielającego zamówienia lub upoważnionej przez
niego osoby w każdym czasie podda się kontroli w zakresie powierzonych zadań oraz
udzieli informacji o udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz udostępni dokumenty
niezbędne do oceny wykonywanych przez niego czynności.
2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że podda się kontroli przedstawicieli NFZ lub
innych uprawnionych do tego organów w zakresie wykonywania niniejszej umowy.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do terminowego wykonywania zaleceń
pokontrolnych Udzielającego zamówienia lub innych uprawnionych podmiotów.
§6
1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas określony od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia
30 czerwca 2024 r.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej, poza przypadkami
wyraźnie wskazanymi w umowie, które nie stanowią zmiany umowy.

1.
2.

3.

4.

§7
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz
sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przyjmujący zamówienie przechowuje i udostępnia prowadzoną dokumentację medyczną
w sposób określony w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , a także
zapewnia ochronę zawartych w niej danych osobowych , w tym danych dotyczących
zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia 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 takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz
zgodnie z przepisami o systemie informacji w ochronie zdrowia w przypadku
prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych
osobowych pacjenta, w tym danych dotyczących zdrowia, uzyskanych w toku
wykonywania badań będących przedmiotem Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy
rozciąga się na czas trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, odnosi się
do osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób wykonujących czynności
pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych – zobowiązanych do zachowania
tajemnicy także po śmierci pacjenta. W tym zakresie Przyjmujący zamówienie zapewnia
zobowiązanie osób realizujących Umowę do zachowania tajemnicy w związku
z wykonywaniem Umowy, egzekwuje ten obowiązek oraz ponosi odpowiedzialność
za działania i zaniechania tych osób w zakresie przestrzegania i naruszenia tajemnicy.
Przyjmujący zamówienie przetwarza dane osobowe pacjentów, w tym dane dotyczące
zdrowia na podstawie przepisów rozporządzenia 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 takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz
zgodnie z przepisami o systemie informacji w ochronie zdrowia w przypadku
prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz przepisów o ochronie
danych osobowych, zwanego dalej RODO w celu prowadzenia działalności leczniczej udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu Rezonansu Magnetycznego MR wraz
z opisem w zakresie umowy oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie tych
świadczeń.
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5. Przyjmujący zamówienie przetwarza dane osobowe wskazane w ust.4 na podstawie
umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, zawartej z Udzielającym
zamówienia, stanowiącej załącznik 3 do Umowy będący jej integralną częścią.
6. Udzielający zamówienia oświadcza, że jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej z siedzibą w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik, adres e-mail:
poczta@spzoz.krasnik.pl numer telefonu: 81-825-13-66 w rozumieniu art.4, pkt 7 RODO
jest Administratorem danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, a podstawą
prawną przetwarzania tych danych w ramach Umowy jest przepis art.6, ust.1, lit. c oraz
lit. e oraz art.9, ust.2, lit. h oraz lit. i RODO.
§8
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
i ubezpieczenie to będzie obowiązywało przez cały okres trwania umowy.
2. W przypadku niedotrzymania przez Przyjmującego zamówienie obowiązku określonego
w ust. 1, Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia .
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową wszystkie
świadczenia wykonywane na rzecz Udzielającego zamówienia.
4. Strony ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych. W przypadku pokrycia szkody przez jedną ze stron, ma ona prawo
domagać się od drugiej strony całości lub części wypłaconego poszkodowanemu świadczenia,
odpowiednio do stopnia zawinienia i przyczynienia się do powstania szkody
§9
1. Z tytułu wykonywania przez Przyjmującego zamówienie przedmiotu umowy Udzielający
zamówienia zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonane badania, zgodnie
z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Przyjmującego zamówienie nr
............................................................................., w okresach miesięcznych w terminie 30
dni od przedłożenia przez Przyjmującego zamówienie rachunku wystawionego zgodnie z
obowiązującymi przepisami
3. Rachunek wraz z wykazem wykonanych badań Przyjmujący zamówienie składa w
terminie do 7 dni po upływie miesiąca, za miesiąc poprzedni. Wykaz załączony do
faktury, o którym mowa wyżej zawierać winien: dane pacjenta, PESEL, dane kierującego,
rodzaj badania, data wykonania badania.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 10
1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
3. Udzielający Zamówienia może także rozwiązać umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie:
zaniecha udzielania świadczeń zdrowotnych lub ograniczy ich zakres,
opóźnia się z rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych,
nie przestrzega obowiązujących przepisów prawnych, wymogów sanitarno epidemiologicznych, bezpieczeństwa,
nie będzie posiadał ubezpieczenia, o którym mowa w § 8,
udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach, przy użyciu aparatury i sprzętu oraz
z udziałem osób nie spełniających wymagań określonych w niniejszej umowie,
przeniesie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią ,
w sposób rażący naruszy postanowienia niniejszej umowy.
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§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.
poz.2190) oraz przepisów wykonawczych.
§ 15
W razie sporu wynikłego na tle realizacji niniejszej umowy i w przypadku niemożności jego
polubownego rozwiązania, będzie on podlegał rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd dla
siedziby Udzielającego zamówienia.
§ 16
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej strony umowy.

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA:

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE:

załączniki do umowy :
1. Rodzaje i cennik badań będących przedmiotem umowy - załącznik nr 1
2. Wykaz osób przy pomocy których Przyjmujący zamówienie będzie udzielał
świadczeń zdrowotnych - załącznik nr 2
3. Umowa powierzenia danych osobowych – załącznik nr 3
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