
 

Załącznik nr 6 do SWKO 

 
UMOWA NR  WSZ.DAT.SZP.043……/ ……….. (projekt) 

zawarta w dniu ………………. 

 

pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach,  

96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych                   

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem: 0000017228, posiadającym NIP: 8361081857 oraz REGON: 000657119, reprezentowanym przez:  

 

Dyrektora – Jacka Kaniewskiego  

zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym zamówienia”, 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………,                                     

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: ………………………, posiadającym                     

NIP: …………………………. oraz REGON: ………………………….., 

reprezentowanym przez: 

 

 ………………………………………………………………………………,  

zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym zamówienie”.  

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia                           

2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 711). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do odpłatnego udzielania świadczeń 

 zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do                  

 niniejszej umowy, zgodnie z  obowiązującymi  standardami medycznymi i zgodnie z wymaganiami Narodowego 

 Funduszu Zdrowia oraz zasadami etyki zawodowej, obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami 

 wewnętrznymi obowiązującymi u Udzielającego zamówienia. 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą polegały w szczególności na wykonywaniu badań diagnostycznych/                            

 konsultacji specjalistycznych pacjentom hospitalizowanym bądź leczonym w poradniach specjalistycznych 

 Udzielającego zamówienia, na podstawie skierowań wystawianych przez  uprawniony personel lekarski.  

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż spełnia wszelkie niezbędne warunki dla prawidłowego wykonywania                    

przedmiotu umowy, dysponuje odpowiednim zapleczem techniczno-organizacyjnym oraz wykwalifikowaną                      

kadrą, a także posiada wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia na wykonywanie czynności                                    

wchodzących w zakres przedmiotowej umowy.  
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4. Przedmiot umowy wykonywany będzie przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.                     

 Wykaz  osób, które będą realizowały przedmiot umowy  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej  umowy.  

5. W przypadku jakichkolwiek zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 4  Przyjmujący zamówienie ma obowiązek                     

 zaktualizować każdorazowo wykaz osób wyznaczonych do realizacji usługi. 

6. Przyjmujący zamówienie odpowiada jak za własne działania personelu wyznaczonego do realizacji usługi. 

7. Badania/konsultacje specjalistyczne będą wykonywane ze szczególną starannością, zgodnie ze wskazaniami 

 aktualnej wiedzy medycznej oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, przy ścisłym respektowaniu praw pacjenta 

 i zachowaniu ochrony danych osobowych.  

8. Badania/konsultacje specjalistyczne wykonywane będą przy użyciu urządzeń i sprzętu medycznego 

 dopuszczonych do obrotu i użytkowania  oraz posiadających aktualne przeglądy techniczne i serwisowe. 

9. Miejscem realizacji usług będą pomieszczenia zakładu Przyjmującego zamówienie tj.                                                               

 a)  …………………………………………………………………………………………………………………….  

 b) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Transport pacjentów Udzielającego zamówienia będących w trakcie hospitalizacji odbywa się na koszt 

 Udzielającego zamówienia. 

11. W przypadku konsultacji specjalistycznej torakochirurgicznej Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość 

 udzielenia konsultacji również w siedzibie Udzielającego zamówienia. Koszty dojazdu do pacjenta leżą po stronie 

 Udzielającego zamówienia. 

12. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest: 

a) po stronie Udzielającego zamówienia: Wioletta Kowalska, tel. 46 834 08 90, e-mail: w.kowalska@wsz-skier.pl. 

b) po stronie Przyjmującego zamówienie: 

………………………………………………………………………………………………………………  

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

 

§ 2 

Organizacja usług 

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany w oparciu o przekazywane przez Udzielającego zamówienia skierowania 

na badania diagnostyczne/konsultacje specjalistyczne wystawione przez lekarza upoważnionego przez 

Udzielającego zamówienia. 

2. Zakres zleconych badań określać będzie każdorazowo skierowanie opatrzone pieczątką firmową Udzielającego 

zamówienia zawierające:  

- datę wystawienia skierowania, 

- dane personalne pacjenta, 

- podpis i pieczątkę imienną lekarza kierującego na badania. 

3. Zgłoszenia pacjentów na badania diagnostyczne/konsultacje specjalistyczne przyjmowane będą zgodnie z 

procedurami obowiązującymi u Przyjmującego zamówienie. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji usług na rzecz pacjentów kierowanych przez 

Udzielającego zamówienia w czasie jak najkrótszym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku 

pacjentów hospitalizowanych do realizacji usługi w trybie „CITO” w ciągu maksymalnie 24 godzin. 
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5. Zgłoszenie badań/konsultacji specjalistycznych oraz ustalanie terminu ich wykonania dla pacjentów 

hospitalizowanych u Udzielającego zamówienia będzie odbywało się telefonicznie, w porozumieniu  

z Przyjmującym zamówienie. Skierowanie na badanie/konsultacje specjalistyczną pacjenta hospitalizowanego 

zostanie dostarczone przez Udzielającego zamówienia w dniu zgłoszenia się pacjenta na badanie/ konsultację 

specjalistyczną. 

6. W przypadku konsultacji specjalistycznej torakochirurgicznej zastrzega się możliwość udzielenia konsultacji 

również w siedzibie Udzielającego zamówienia, koszty dojazdu do pacjenta leżą po stronie Udzielającego 

zamówienia. 

7. Wyniki badań / konsultacji specjalistycznych będą przekazywane w następujący sposób: 

 a) w przypadku pacjentów hospitalizowanych, przywiezionych przez Zespół transportowy do                         

       Przyjmującego zamówienie w celu wykonania badania, udzielenia konsultacji, specjalistycznej,                                  

       wynik dołączony zostanie do  dokumentacji pacjenta po wykonaniu badania i przekazany Zespołowi                                  

       transportującemu pacjenta, celem dalszego przekazania Udzielającemu zamówienie. 

b)  w przypadku pacjentów skierowanych z poradni specjalistycznej Udzielającego zamówienie,                                               

po wykonaniu badania/konsultacji specjalistycznej oryginał wyniku otrzymuje pacjent, natomiast kopia 

przesyłana jest do Udzielającego zamówienia za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą 

elektroniczną na adres email: statystyka@wsz-skier.pl. Wynik będzie archiwizowany w postaci pliku                                             

w formacie zip, zabezpieczony hasłem składającym się, z co najmniej 8 znaków i zawierającym                           

małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, w sposób zapewniający                        

bezpieczeństwo przekazywania danych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 c)       hasło do szyfrowania plików wysyłanych w trakcie realizacji Umowy, zostanie uzgodnione telefonicznie 

       pomiędzy osobami wyznaczonymi przez Strony do jej realizacji, osoby te po podpisaniu umowy dokonają 

        ustalenia tego hasła przed pierwszą wysyłką elektroniczną wyniku badań/konsultacji specjalistycznej. 

8. Obowiązek oraz odpowiedzialność za świadczenie usług spoczywa solidarnie na Udzielającym zamówienia oraz 

Przyjmującym zamówienie. 

9. Przyjmujący zamówienie oraz jego personel podczas świadczenia usług nie podlega kontroli Udzielającego 

zamówienia w zakresie decyzji medycznych. 

10. Przyjmujący zamówienie nie może pobierać od pacjentów żadnych dodatkowych opłat, chyba, że przewidują to 

przepisy wiążące Udzielającego zamówienia, a płatność dokonywana jest na  jego konto. 

 

§ 3 

Obowiązki Przyjmującego zamówienie 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej na zasadach 

 określonych w obowiązujących przepisach oraz warunkach wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 

 zakresie objętym umową. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się organizować proces udzielania świadczeń w zakresie objętym umową 

 oraz zapewnić personel i dostępność do świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami NFZ. 

3. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie przy użyciu materiałów i infrastruktury technicznej Przyjmującego                      

zamówienie, w pomieszczeniach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,                                    

wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty uzyskane w trybie                                  

mailto:statystyka@wsz-skier.pl


4 

przewidzianym odrębnymi przepisami. Urządzenia i aparatura medyczna wykorzystywana do udzielania                                 

świadczeń musi posiadać  aktualne przeglądy oraz być dopuszczona do udzielania świadczeń zdrowotnych                        

zgodnie  zobowiązującymi przepisami.  

4. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za pracę podległych mu pracowników w celu                                   

prawidłowego wykonania umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie  powiadomić pisemnie Udzielającego zamówienia o zatrudnionych 

osobach trzecich i ich kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z niniejszej umowy –                          

jeżeli taka sytuacja wystąpi w trakcie realizacji umowy. 

7. W przypadku nałożenia przez NFZ kary za błędy w sprawozdawczości, błędy w prowadzeniu dokumentacji                            

medycznej, lub inne nieprawidłowości odnoszące się do warunków realizacji umowy, a określone w przepisach                    

regulujących udzielanie świadczeń będących przedmiotem umowy, za które ponosi odpowiedzialność                                 

Przyjmujący zamówienie, Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo obciążenia Przyjmującego zamówienie 

karą nałożoną przez NFZ na Udzielającego zamówienie z winy Przyjmującego zamówienie i obniżenia   

o kwotę tej kary wynagrodzenia należnego. 

8. Udzielający zamówienia wymaga od Przyjmującego zamówienie, w szczególności: 

a) udzielania  świadczeń na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 

medycznej, sztuką i etyką zawodową, obowiązującymi przepisami prawa, standardami postępowania przy 

zachowaniu należytej staranności i poufności, 

b) udzielania świadczeń w pomieszczeniach i na sprzęcie Przyjmującego zamówienie zapewniającym wysoką 

jakość badań i posiadającym certyfikaty oraz atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w placówkach 

ochrony zdrowia i przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie przedmiotu umowy oraz 

spełniającymi wszystkie wymagania przewidziane przepisami prawa,  

c)   stosowania  materiałów  i produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych używanych do wykonywania 

badań będących przedmiotem umowy, które zostały dopuszczone do obrotu na terenie Polski oraz 

przestrzegania przepisów dotyczących ich obrotu i utylizacji,  

d)   przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym w tym 

zakresie stanem prawnym. 

§ 4 

Gwarancja bezpieczeństwa sprzętu i aparatury medycznej. Wykonawca zastępczy 

1. Przyjmujący zamówienie gwarantuje prawidłowe działanie sprzętu i aparatury medycznej za pomocą których                          

wykonywać będzie świadczenia zdrowotne z zakresu niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 

a)  posiadania dokumentów potwierdzających prowadzenie systematycznej kontroli parametrów pracy używanej  

aparatury i sprzętu, przeglądów oraz bieżącej konserwacji,  

b) stosowania aparatury, sprzętu, urządzeń i oprogramowania, które będą bezpośrednio wykorzystywane do                      

wykonywania badań posiadających certyfikaty i atesty dopuszczenia do obrotu, i stosowania w placówkach 

ochrony zdrowia i spełniających wymagania przewidziane przepisami prawa oraz wymogi NFZ.   

3. W przypadku awarii aparatury lub sprzętu wykorzystywanego przez Przyjmującego zamówienie do realizacji                        

 świadczeń wynikających z niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie powiadomi natychmiast o tym fakcie                       

 Udzielającego zamówienie telefonicznie, potwierdzając zawiadomienie pisemnie lub pocztą e – mail.                                                                
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 W powiadomieniu Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest podać dane wykonawcy zastępczego, u którego                    

 mogą być wykonane badania przez czas awarii. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

 
1. Za usługi, o których mowa w § 1 Umowy Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie kwotę 

wynikającą z pomnożenia ilości wykonanych określonego rodzaju badań z Cennika badań/konsultacji 

specjalistycznych podanych przez Przyjmującego zamówienie w ofercie, stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 będzie płatna w terminie 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej 

 faktury wraz z wykazem wykonanych badań/konsultacji specjalistycznych.  Załącznikiem do faktury VAT jest 

 wykaz wykonanych badań zawierający: imię i nazwisko pacjenta, imię  

 i nazwisko lekarza kierującego, rodzaj badania i datę jego wykonania. 

3. W przypadku błędów lub niezgodności w wykazie, o którym mowa w ust. 3 strony dokonają stosownych                               

 wyjaśnień, a termin płatności będzie liczony od daty prawidłowo złożonych dokumentów, o których mowa                          

 w ust. 2. 

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3 będzie dostarczany listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego 

 zapakowany w dwie koperty.  

 Koperta zewnętrzna będzie opatrzona adresem: 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach 

u. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice 

Koperta wewnętrzna będzie opatrzona napisem: 

„Dane wrażliwe - dostarczyć do rąk własnych do osoby upoważnionej”. 

 Udzielający zamówienia oświadcza, że osobą upoważnioną do odbioru dokumentów jest:                                                             

 Wioletta Kowalska- Koordynator Sekcji Kontraktowania i Sprzedaży Usług Zdrowotnych. 

5. Udzielający zamówienie upoważnia Przyjmującego Zamówienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu                            

  Udzielającego zamówienie. 

6.  Zapłata następować będzie każdorazowo na rachunek bankowy wskazany w wystawionej fakturze. 

7.  Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienia. 

8.  Maksymalna wartość umowy w okresie 34 m-cy wynosi : …………. zł brutto (słownie:  

……………………………).  

 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

1. Przyjmujący zamówienie, realizując badania/konsultacje specjalistyczne będące przedmiotem niniejszej umowy, 

staje się w znaczeniu zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Administratorem 

danych osobowych pacjentów dla których je wykonuje w ramach zapewnienia im ciągłości świadczeń 

zdrowotnych. 
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2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że znane mu są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym 

obowiązki związane z zapisami art. 24 RODO jakie ma jako Administrator, wobec przekazanych mu przez 

Udzielającego zamówienie danych osobowych pacjentów, którym wykonuje badania/konsultacje oraz 

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku z 

wykonywaniem niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania jak i po jej wygaśnięciu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

3. Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i unormowań z zakresu ochrony                      

danych przez wszystkich swoich pracowników i ponosi odpowiedzialność za ich działania. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14                     

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

niniejszej umowy. 

5. Jeżeli w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Przyjmującego zamówienie, Udzielający 

zamówienia zobowiązany będzie naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim lub też poniesie inne sankcje 

określone przepisami prawa, to Przyjmujący zamówienie jest obowiązany zapłacić Udzielającemu zamówienia 

odszkodowanie rekompensujące poniesioną przez niego szkodę. 

 

§ 7 

Obowiązek zgłaszania danych Narodowemu Funduszowi Zdrowia 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uzupełnienia swoich danych dotyczących personelu oraz sprzętu  

w Portalu Potencjału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wynikającym z postanowień niniejszej umowy, 

niezbędnych do złożenia przez Udzielającego zamówienia  ofert w postępowaniach konkursowych ogłaszanych i 

prowadzonych przez ŁOW NFZ w Łodzi lub innych wymogów określonych dla podmiotów udzielających 

świadczeń ze środków publicznych. Uzupełnienie winno obejmować także wprowadzenie danych                                         

do Portalu  Potencjału  ŁOW NFZ „Umowy Podwykonawstwa”, co umożliwi Udzielającemu zamówienia 

wykazanie przed ŁOW NFZ Przyjmującego zamówienie jako podwykonawcy. 

2. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie posiada podpisanej umowy upoważniającej korzystanie z Portalu 

Potencjału ŁOW NFZ, zobowiązuje się do jej podpisania nie później niż w terminie rozpoczęcia udzielania 

świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy. 

§ 8 

Kontrola 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli NFZ na zasadach określonych                                                      

w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli prawidłowości wykonywania umowy                        

przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia – w każdym czasie i na każde żądanie Udzielającego                       

zamówienia. 

3. Kontrola, o której mowa w ust. poprzedzających dotyczyć może w szczególności: realizacji i zakresu 

wykonywanych świadczeń, prowadzenia dokumentacji medycznej, sprawozdawczości statystycznej. 
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§ 9 

Kary umowne 

1. W wypadku naruszenia przez Przyjmującego zamówienie obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, 

 Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia kary umowne  z następujących tytułów i w              

 następującej wysokości: 

a) w przypadku wystąpienia opóźnienia w terminie wykonania i dostarczenia opisu badania/konsultacji 

specjalistycznej ustalonym przez Strony dla pacjentów hospitalizowanych -  Przyjmujący zamówienie zapłaci 

Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 1% ceny danego badania za 

każdy dzień opóźnienia,  

b) w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczących Przyjmującego 

zamówienie, Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 8, z tym, że odstąpienie od umowy będzie 

poprzedzone wezwaniem do należytego wykonania umowy. 

2. Kary umowne naliczone w oparciu o różne tytuły podlegają sumowaniu. 

3. Jeżeli szkoda Udzielającego zamówienie przekracza wysokość naliczonych kar, Udzielający zamówienia może 

 dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego naliczone kary umowne.                  

4. Udzielający zamówienia ma prawo potrącić kary umowne z wierzytelności pieniężnej Przyjmującego 

 zamówienie,  na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę. Oświadczenie o potrąceniu zostanie złożone 

 poprzez wystawienie noty obciążeniowej z tytułu określonych kar umownych. Skutek potrącenia nastąpi w 

 terminie wskazanym w nocie  obciążeniowej jako termin zapłaty tej noty.  

5. Udzielający zamówienia odstąpi od naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a,                                  

 w sytuacji, gdy Przyjmujący zamówienie  przedstawi dowody na to, że opóźnienie w realizacji umowy nastąpiło                  

 z przyczyn niezależnych od niego, oraz jeżeli nie poniósł jakichkolwiek negatywnych konsekwencji z tytułu                        

 opóźnienia. 

§ 10  

Ubezpieczenie Przyjmującego zamówienie 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej 

 w zakresie świadczonych przez siebie usług zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy powszechnie 

 obowiązującego prawa..  

2. Przyjmujący zamówienie przed podpisaniem umowy przedłoży kopie polisy ubezpieczenia OC, która stanowić            

będzie załącznik do niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do systematycznego przedłużania jej w okresie trwania umowy i                 

bezzwłocznego przedkładania jej Udzielającemu zamówienia.  

4. W przypadku nie dostarczenia nowej polisy OC umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 11 

Czas trwania i rozwiązanie umowy  

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 34 m-cy tj. od dnia ……………………. do dnia 

 ……………………………… . 
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2.  Umowa może być rozwiązana : 

a) z upływem czasu, na który jest zawarta, 

b) z dniem  zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych, 

c) wskutek oświadczenia jeden ze stron, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu  wypowiedzenia, w razie 

zaistnienia ważnych ku temu przyczyn. 

3. Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w sytuacji: 

a) Przyjmujący zamówienie co najmniej dwukrotnie wykona zlecone badania/konsultacje specjalistyczne z 

nienależytą starannością zawodową lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami, lub w sposób 

stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów, 

b) Przyjmujący zamówienie naruszać będzie inne warunki realizacji usług, określone niniejsza umową, 

pomimo otrzymania wezwania do zaniechania naruszeń w zakreślonym przez Udzielającego zamówienie 

terminie,  

c) Przyjmujący zamówienie utraci uprawnienia konieczne do wykonywania badań/konsultacji 

specjalistycznych objętych niniejszą umową. 

 

§ 12 

Priorytet niniejszej umowy 

Wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie świadczeń na rzecz innych osób i podmiotów nie może                          

spowodować ograniczenia dostępności do badań/konsultacji specjalistycznych oraz do wydłużenia czasu 

oczekiwania na świadczenia lub ich wyniki przez Udzielającego zamówienia. 

 

 § 13 

Ograniczenia cesji i stan majątkowy Udzielającego zamówienie 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza że jest mu znany stan majątkowy Udzielającego zamówienia w rozumieniu 

dyspozycji z art. 490 ust. 2 ustawy k.c. 

2. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Udzielającego zamówienie może nastąpić na zasadach 

wskazanych w art. 54 ust. 5  ustawy o działalności leczniczej oraz dodatkowo za uprzednią pisemną zgodą 

Udzielającego zamówienie. 

§ 14 

Poufność 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły wiadomość  

przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie tylko przez cały czas trwania umowy, ale również po jej zakończeniu. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności leczniczej,  

Kodeksu Cywilnego i przepisy szczegółowe dotyczące udzielania świadczeń medycznych.  

2. W zakresie warunków udzielania świadczeń zdrowotnych Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest  na bieżąco 

śledzić warunki określane w odpowiednich do przedmiotu umowy Zarządzeniach Prezesa NFZ i ich przestrzegać. 
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności, 

4. Sądem właściwym dla rozwiązania sporów wynikających z niniejszej umowy jest właściwy miejscowo dla 

siedziby Udzielającego zamówienia. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.  

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 - Wykaz badań wraz z cenami jednostkowymi 

Załącznik nr 2 -  Wykaz personelu 

Załącznik nr 3 – Polisa OC 

 

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE       UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

 


