
UMOWA ..................
     

zawarta dnia ….................. w Rzeszowie pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie
ul.  Czackiego  3,  35-051  Rzeszów który  jest  zarejestrowany  w  rejestrze  Stowarzyszeń,  innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonym  przez  Sąd  Rejonowy  w  Rzeszowie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000056185, NIP 813 – 15 – 01 – 971,  REGON 000314193, który
reprezentuje:
Dyrektor – Grzegorz Materna
zwanym dalej w treści Umowy „Udzielającym zamówienia” 
a:
…............................................................................................................................................................
.................................................................................... który reprezentuje:
…....................................
zwanym w treści Umowy „Przyjmującym zamówienie”:

o następującej treści:

§ 1
1.  Przedmiotem  Umowy  jest  odpłatne  wykonywanie  świadczeń  określone  w  ofercie  cenowej
stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.

2.  Udzielający  zamówienia  zastrzega  możliwość  niewykorzystania  lub  przekroczenia  wartości
przedmiotu Umowy bez konsekwencji prawno-finansowych.

§ 2 

1. Udzielający  zamówienie  zleca  a  Przyjmujący  zamówienie  przyjmuje   wykonywanie  opisu
badań RTG i  tomografii  komputerowej  w systemie  teleradiologicznym na podstawie  zapisu
badania pacjenta przesłanego przez Udzielającego zamówienia w formie elektronicznej  oraz
skierowania na badania w formie elektronicznej w postaci szyfrowanej.

2. W  przypadku  przesłania  niekompletnego  badania  lub  braku  skierowania,  Przyjmujący
zamówienie  niezwłocznie  poinformuje  o  tym  Udzielającego  zamówienia  w  celu  usunięcia
braków w jak najkrótszym czasie i umożliwienia jego opisania. 

3. Opisy  badań  będą  dostępne  w  systemie  teleradiologicznym.  W  przypadku  czasowego
zawieszenia funkcjonowania systemu opisy będą wysyłane na wskazany przez Udzielającego
zamówienia adres e-mail: …............................

4.  Przyjmujący  zamówienie  i  Udzielający  zamówienie  uzgadniają,  że  nie  będą  wymieniali
informacji  medycznych,  w  tym  w  szczególności  opisów  badań,  drogą  mailową  w  sposób
niezaszyfrowany.

5.  Przyjmujący zamówienie zapewni opis badań będących przedmiotem umowy całodobowo.
6.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu

i  zakresie  niezbędnym do właściwego wykonania  umowy oraz  umów zawartych  w oparciu
o niniejszą umowę.

7.  Przyjmujący zamówienie  zapewni  Udzielającemu zamówienia  sprzęt  do  przesyłania  danych
obrazowych łącznie z konfiguracją oprogramowania na nim zainstalowanym. 

8.  Sprzęt o którym mowa w ust. 7 zostanie przekazany przez Przyjmującego zamówienie w formie
bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy.

9. W celu przesyłu danych obrazowych należy skonfigurować kanał VPN do bezpiecznej wymiany
danych pomiędzy Udzielającym zamówienia a Przyjmującym zamówienie. Skonfigurowanie tunelu
VPN należy do Przyjmującego zamówienie.
10.Koszty związane z dostawą i zwrotem sprzętu leżą po stronie Przyjmującego zamówienie.
11.Przyjmujący zamówienie zapewni pomoc w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego oraz

zapewni  nadzór  techniczny i  informatyczny nad  poprawnym działaniem systemu po stronie
Przyjmującego zamówienie.



12.Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  posługiwania  podpisem  elektronicznym
z certyfikatem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym przy opisach badań.

13.Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  do  uruchomienia  usługi  opisu  badań
przekazywanych w oparciu o teleradiologię oraz  przeprowadzenia stosownych szkoleń wraz
z przekazaniem pisemnej instrukcji dla wskazanego przez Udzielającego zamówienie personelu
medycznego  i  technicznego  w  miejscu  udzielania  świadczeń  Udzielającego  zamówienie
w zakresie realizacji niniejszej umowy w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

14.Przyjmujący zamówienie ma zapewnić konfigurację urządzeń radiologicznych oraz tomografii
komputerowej w taki sposób, aby było możliwe wysyłanie zdjęć do opisu przez dostarczone
przez  niego  rozwiązanie  bez  ograniczenia  aktualnie  funkcjonującego  rozwiązania  łączącego
aparaty, serwer PACS oraz system HIS/RIS.

15.Dostarczone  rozwiązanie  powinno  być  kompletne  tzn.  Udzielający  zmówienie  nie  poniesie
żadnych  dodatkowych  kosztów  związanych  z  pełnym  uruchomieniem  proponowanego
rozwiązania.

16. Oprogramowanie i sprzęt Udzielającego zamówienie:
       - system RIS i PACS firmy Pixel Technology zintegrowany z systemem HIS;
       - tomograf komputerowy Siemiens Somatom go.Up;
       - skaner do radiografii cyfrowej classie CR system firmy Carestream Health Ime;
    - aparat RTG GMM Opera Swing z telekomando;
    - aparat RTG GMM Calypso F.
17.Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  wykonania  opisu  badania  RTG  i  tomografii

komputerowej w trybie cito maksymalnie do 3 godzin i planowym maksymalnie do 3 dni od
dostarczenia  elektronicznego  zapisu  badania  wraz  ze  skierowaniem  przez  Udzielającego
zamówienia.

18.Przyjmujący  zamówienie  pełni  nadzór  radiologiczny  nad  wykonaniem  badania  i  zapewni
możliwość telefonicznych konsultacji z lekarzem radiologiem.

19.Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  posiada  uprawnienia  do  wykonywania  opisu  badań
i  dysponuje  sprzętem  umożliwiającym  ich  wykonanie  oraz  spełnia  wymogi  dotyczące  ich
wykonywania określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

20.Opisy  wykonywane  będą  przez  osoby  fizyczne  –  lekarzy  posiadających  odpowiednie
kwalifikacje  i  doświadczenie,  zgodnie  z  obowiązującą  wiedzą  medyczną  i  standardami,
z  zachowaniem należytej  staranności,  zatrudnionych  lub  współpracujących  z  Przyjmującym
zamówienie. 

21.Przyjmujący  zamówienie  i  Udzielający  zamówienie  są  zobowiązani  zapewnić  zastosowanie
środków bezpieczeństwa fizycznego,  organizacyjnego oraz  technicznego,  odpowiedniego dla
poziomu wysokiego zgodnie z wytycznymi  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)  2016/679  z  dnia  27.04.2016  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 Ustawą z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

22.Udzielający  zamówienie  powierza  Przyjmującemu  zamówienie  zbiór  danych  osobowych
pacjentów, który będzie przetwarzany przez Przyjmującego zamówienie, w celu realizacji usługi
opisu badań RTG i tomografii komputerowej w systemie teleradiologicznym.

23.Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawach dotyczących wykonania umowy są:
Po stronie Przyjmującego zamówienie:
- Koordynator Usług Teleradiologii: …............  tel. …..................
- Koordynator Umowy: …...................... tel. …...................
Po stronie Udzielającego zamówienia:
- Koordynator ds. medycznych odpowiedzialny za nadzór merytoryczny nad procedurą medyczną:
  …...........................  tel. …................... e-mail: …........................................
- Koordynator ds. technicznych odpowiedzialny za prawidłowe działanie systemu informatycznego:

…........................... tel. …................... e-mail: ….................................
 …........................... tel. …................... e-mail: ….................................



24. Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienie zobowiązują się niezwłocznie wzajemnie
informować o awariach łączy lub innych okolicznościach uniemożliwiających przekazywanie
badań lub opisów. W takim wypadku strony wspólnie podejmą działania w celu przywrócenia
sprawności połączeń.

§ 3
1.  „Przyjmujący  zamówienie”   oświadcza,   że   placówka,  którą  prowadzi  w  ramach  działań

statutowych zajmuje się wykonywaniem zleconych świadczeń.
2. „Przyjmujący zamówienie” nie może bez zgody „Udzielającego zamówienia” zlecać wykonania

świadczeń będących przedmiotem, innym podmiotom.
3. W  przypadku  wystąpienia   okoliczności   uniemożliwiających   wykonanie   umowy   przez

„Przyjmującego  zamówienie”  z  zakresu  zleconego  mu  przez  „Udzielającego  zamówienia”,
„Przyjmujący  zamówienie”  winien  niezwłocznie  poinformować  o  tym  „Udzielającego
zamówienia” i uzgodnić sposób i termin wykonania badań.

4. „Przyjmujący zamówienie”  przyjmuje  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  świadczonych usług
medycznych na rzecz „Udzielającego zamówienia” będących przedmiotem umowy oraz wyraża
zgodę na  prowadzenie  stałej  kontroli  jakości  usług  teleradiologicznych  przez  „Udzielającego
zamówienia” zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 4
1.  Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż posiada stosowną umowę ubezpieczenia OC za szkody
wyrządzone przy wykonywaniu badań stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.
2.  W  przypadku  wygaśnięcia  polisy  OC  przed  upływem  okresu  obowiązywania  Umowy
Przyjmujący  zamówienie  zobowiązany  jest  dostarczyć  kserokopię  aktualnej  polisy.  Nie
dostarczenie skutkować będzie rozwiązaniem Umowy w trybie natychmiastowym.

§ 5
Czas oczekiwania na wynik winien być maksymalnie skrócony, zależnie od rodzaju i charakteru
badania zgodnie z ofertą konkursową.

§ 6
„Udzielający zamówienia” zleca wykonanie świadczeń poprzez przesłanie skierowania w wersji
elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 7
1.”Przyjmujący  zamówienie”  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  w  związku

z realizacją niniejszej Umowy, a w szczególności za stwierdzone w wynikach błędy.
2. „Przyjmujący zamówienie” ponosi odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonanie

obowiązków związanych z niniejszą umową.

§ 8
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi …............................ brutto.
2. „Udzielający zamówienia” zobowiązuje się wypłacić „Przyjmującemu zamówienie” należność za

faktycznie wykonaną liczbę świadczeń określonych w § 1 Umowy w okresach miesięcznych
zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

3. Podstawą   do   uregulowania   należności   jest    faktura    wystawiona    przez    „Przyjmującego
    zamówienie” oraz pisemne zestawienie wykonanych świadczeń konkursowych.
4. Należności płatne są w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury na konto „Przyjmującego
zamówienie” wskazane w fakturze pod rygorem naliczenia ustawowych odsetek.
5.  Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do wystawienia faktury VAT

bez jego podpisu.



§ 9
1.  W przypadku  niedostosowania  się  do  wymogów  określonych  w  §  2  pkt  12,  Przyjmujący
zamówienie zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości wskazanej w § 8 pkt. 1 za każdy
dzień opóźnienia.
2.  W przypadku  niedostosowania  się  do  wymogów  określonych  w  §  2  pkt  17,  Przyjmujący
zamówienie zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wartości wskazanej w § 8 pkt. 1 za każdą
godzinę/dzień opóźnienia.

§ 10
1. Umowę zawiera się na okres od ….................... do ........................ z możliwością jej rozwiązania
za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
3.  Przyjmującemu  zamówienie  przysługuje  prawo  rozwiązania  ze  skutkiem  natychmiastowym
Umowy  jeżeli  zaistnieją  niezależne  od  niego  okoliczności  uniemożliwiające  wykonanie  usług
medycznych  z  zakresu  badań  będących  przedmiotem  konkursu,  jednakże  jest  zobowiązany
zabezpieczyć w inny sposób wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4.  Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  rozwiązania  ze  skutkiem  natychmiastowym
Umowy w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy.

§ 11
1.  Przyjmujący  zamówienie  podda  się  kontroli  NFZ  na  zasadach  określonych  w  Ustawie
o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych,  w  zakresie
wynikającym z Umowy zawartej z NFZ.
2.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  dokumentacji  medycznej,
sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami..
3.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  uzupełnienia  danych  o  zawartej  umowie
podwykonawstwa w aplikacji informatycznej udostępnionej przez NFZ (portal NFZ).

§ 12
Zakazuje się  zmian postanowień zawartej  Umowy oraz  wprowadzania  nowych postanowień do
Umowy niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich uwzględnieniu zachodziłaby
konieczność  zmiany  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Przyjmującego
zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy szczególne, w tym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.04.2019 r. w sprawie
standardów organizacyjnych opieki  zdrowotnej  w dziedzinie  radiologii  i  diagnostyki  obrazowej
wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

§ 14
Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowy dla Udzielającego zamówienia.

§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzy po jednym dla każdej ze stron. 

   UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                                     PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE   


