
UMOWA nr …../2023 
O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 
 
zawarta w Działdowie w dniu ……. stycznia 2023 roku pomiędzy: 
 
1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Działdowie przy ul Leśnej 1, NIP 5711458598, 
REGON 000310172, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001996, reprezentowanym przez: 
Ireneusza Weryk – dyrektora, zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” 
 a 
2. ……………………………………………………………… z siedzibą w …………….., ul. ……………, posiadającą/ym 
REGON ………….., NIP …………………., reprezentowaną/ym przez …………………………., zwanym dalej „Przyjmującym 
Zamówienie” 
 
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z 2011 r. z późn. zm.) oraz w wyniku 
dokonania przez Udzielającego Zamówienia wyboru oferty Przyjmującego Zamówienie w trybie konkursu ofert, strony zawierają umowę 
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez zespół 
techników elektroradiologii w zakresie świadczeń pracowni RTG polegających na radiologii konwencjonalnej oraz tomografii 
komputerowej w pracowni RTG SPZOZ w Działdowie, całodobowo przez 7 dni w tygodniu, z zapewnieniem wykonywania 
badań ambulatoryjnych do godz. 17.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz wydawania wyników w godzinach 
15.00-18.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku. 
W sytuacjach nieplanowanej (nagłej) nieobecności pracownika Rejestracji RTG, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się 
do pomocy przy zapewnieniu ciągłości pracy Rejestracji RTG. 
 

§ 2 
1. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienia 
lub przez osoby przez niego wyznaczone, w szczególności co do: 
a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakości miedzy innymi: 
- wykonywania prawidłowo oraz terminowo testów podstawowych w pracowni radiologicznej, tomograficznej wg ustawy 
„Prawo Atomowe”, 
- opracowywania medycznych procesów radiologicznych, 
- prawidłowego dobierania procedur medycznych do badania pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza, 
b) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną, lekami i innymi środkami niezbędnymi do udzielania 
świadczeń zdrowotnych; 
c) dokonywania rozliczeń ustalających koszty udzielanych świadczeń i należności za udzielane świadczenia; 
d) prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej. 
2. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
innych uprawnionych organów i osób, na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa. 
3. Przyjmujący Zamówienie będzie podlegać pod względem organizacyjnym Koordynatorowi Pracowni Diagnostyki 
Obrazowej Udzielającego Zamówienia. 
4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przedłożenia harmonogramu udzielania świadczeń Koordynatorowi 
Pracowni Diagnostyki Obrazowej do ostatniego dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielania świadczeń. 

 
§ 3 

Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych w rejonie działania Udzielającego Zamówienia wynosi ok. 65.000 osób. 
 

§ 4 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych, objętych umową przy pomocy techników 
elektroradiologii o kwalifikacjach niezbędnych do należytego wykonywania umowy, tj. posiadających tytuł technika 
elektroradiologii. 
Wykaz personelu realizującego umowę stanowi załącznik Nr 1 do umowy. 
W przypadku stwierdzenia przez NFZ uchybień w tym zakresie nałożone na Udzielającego Zamówienia kary umowne 
pokryje Przyjmujący Zamówienie. 

 
§ 5 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza że: 
a. posiada zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON stanowiące załączniki do umowy; 
b. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych /kopie polis stanowią 
załącznik do umowy/; 
c. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym i ZUS. 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania i przekazywania Udzielającemu Zamówienia kopii aktualnych 
ubezpieczeń, przez cały okres trwania umowy. 
3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że personel udzielający świadczenia zdrowotne: 
a. posiada kwalifikacje zawodowe odpowiadające wymogom NFZ-u zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędne do 
realizacji niniejszej umowy /kopie dyplomu stanowią załącznik do umowy/; 
b. posiada aktualne badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych, aktualne szczepienie p-ko WZW typu „B” jak też 
aktualne zaświadczenie lekarskie od uprawnionego lekarza medycyny pracy dopuszczające do wykonywania zawodu 
technika elektroradiologii. 
4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że personel udzielający świadczenia zdrowotne: 
a. zobowiązuje się do utrzymania przez cały okres trwania umowy aktualnych badań dla celów sanitarno-
epidemiologicznych; 



b. zobowiązuje się do utrzymania i przekazywania Udzielającemu Zamówienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego od 
uprawnionego lekarza medycyny pracy dopuszczającego do wykonywania zawodu, przez cały okres trwania umowy. 
5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do uczestnictwa w obowiązkowych szkoleniach organizowanych przez 
Udzielającego Zamówienia, Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Narodowy Fundusz Zdrowia i inne podmioty uprawnione. 
6. Przyjmujący Zamówienie będzie przedstawił Udzielającemu Zamówienia potrzebę szkoleń z określeniem ich rodzaju, 
terminu i kosztów, a Udzielający Zamówienia pokryje koszty uzgodnionych szkoleń. 

 
§ 6 

1. Przyjmujący Zamówienie ponosi osobistą odpowiedzialność za użytkowanie sprzętu i materiałów, zgodnie z zasadami 
oraz prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki. 
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy 
medycznej, zasadami etyki zawodowej a także z należytą starannością. 
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową, wyłącznie osobom 
którzy są pacjentami Udzielającego Zamówienia, ubezpieczonym w NFZ oraz innym w stanach bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia. 
4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 
a. prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie ze standardem dokumentacji obowiązującym u Udzielającego 
Zamówienia; 
b. ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Udzielającemu Zamówienia i osobom trzecim nierzetelnym, 
niedbałym lub niestarannym prowadzeniem dokumentacji tj. nie spełniającym wymogów NFZ oraz obowiązujących 
przepisów w tym zakresie; 
c. udostępniania dokumentacji medycznej osobom trzecim zgodnie z przepisami oraz w trybie ustalonym przez 
Udzielającego Zamówienia; 
d. przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z ustawy o  ochronie danych osobowych. 
5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do dbałości o użytkowany sprzęt i aparaturę Udzielającego Zamówienia, 
a w przypadku zagubienia lub umyślnego uszkodzenia, do pokrycia strat stąd wynikłych. Udzielający Zamówienia zastrzega 
sobie prawo w przypadku umyślnego uszkodzenia, zniszczenia aparatury lub sprzętu medycznego przez Przyjmującego 
Zamówienie do obciążenia go kosztami naprawy. 
O każdym zauważonym uszkodzeniu aparatu rtg technik jest zobowiązany do zapisania usterki w zeszycie przypisanym do 
każdego urządzenia radiologicznego i powiadomienie służby techniczne Udzielającego Zamówienie oraz inspektora 
ochrony radiologicznej. 
6. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu i aparatury będące następstwem 
prawidłowego ich użytkowania. 
7. Przyjmujący Zamówienie nie odpowiada za szkody i uszczerbki na zdrowiu pacjenta oraz personelu Udzielającego 
Zamówienie współpracującego z Przyjmującym Zamówienie w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych, powstałe na 
skutek wad ukrytych aparatury medycznej Udzielającego Zamówienia. 
8. Przyjmujący Zamówienie nie odpowiada za udostępnione mu mienie Udzielającego Zamówienia, jeśli szkoda w mieniu 
powstała z przyczyn od niego niezależnych, a wykazał się należytą starannością. 
 

§ 7 
1. Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienia solidarnie odpowiadają za szkody wyrządzone przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie zgodnie z art. 27 pkt 7 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności 
leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm./. 
2. Inne umowy zawarte przez Przyjmującego Zamówienie nie mogą ograniczyć dostępności i jakości udzielanych na 
podstawie niniejszej umowy świadczeń zdrowotnych. 
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy przestrzegać obowiązujących u Udzielającego 
Zamówienia przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji zgodnie z Systemem 
Zarządzania Jakością i innych przepisów porządkowych, wydanych przez Udzielającego Zamówienia. 
4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta. 
5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do dbania o pozytywny wizerunek Udzielającego Zamówienia. 
6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 
7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykazywania koleżeńskiego stosunku do współpracowników oraz chętnie 
i życzliwie dzielić się z nimi nabytymi doświadczeniami i umiejętnościami dotyczącymi pracy. 
 

§ 8 
1. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do odpłatnego udostępnienia do użytkowania Przyjmującemu Zamówienie 
pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami bhp 
i właściwymi instrukcjami obsługi, wyłącznie dla celów realizacji niniejszej umowy oraz nieodpłatnego udostępnienia leków 
i innych środków niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami bhp i właściwymi instrukcjami 
obsługi, wyłącznie dla celów realizacji niniejszej umowy. W celu wykonania przedmiotu umowy Udzielający Zamówienia 
oddaje w najem Przyjmującemu Zamówienie pomieszczenia, sprzęt oraz aparaturę medyczną z przeznaczeniem na cele 
związane z wykonaniem świadczeń zdrowotnych. 
Z tytułu najmu Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do zapłaty miesięcznego czynszu w wysokości 
200 zł. netto, powiększonego o należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie 
wystawionej faktury VAT. 
Czynsz płatny będzie bez wezwania do 30-tego dnia każdego miesiąca poprzez potrącenie z wynagrodzenia Przyjmującego 
Zamówienie. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na takie potrącenie. 
Przyjmujący Zamówienie upoważnia Udzielającego Zamówienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
2. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego i czystości pomieszczeń 
potrzebnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych. 
3. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do utrzymywania w należytym stanie technicznym sprzętu i aparatury 
medycznej potrzebnych do udzielania świadczeń zdrowotnych. 
4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do kierowania personelu realizującego umowę na okresowe i kontrolne badania 
profilaktyczne. 

 
 



 
§ 9 

1. Strony zobowiązują się traktować jako Informacje Poufne wszystkie informacje przekazane przez każdą ze Stron 
w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w szczególności włączając w to wynagrodzenie, cenniki, strategie działania, listy 
pacjentów, dane osobowe. Przy czym na potrzeby niniejszej umowy za informacje rozumie się jakąkolwiek wiadomość 
wyrażoną za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku, maila albo zawartą w urządzeniu, przyrządzie lub 
innym przedmiocie, a także wyrażoną w jakikolwiek inny sposób.  
2. Żadna ze stron nie może ujawnić treści niniejszej umowy (między innymi składników wynagrodzenia) osobom trzecim bez 
zgody obu stron.  
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej oraz tajemnicy dotyczącej informacji 
organizacyjnych oraz wszelkich innych ustaleń dotyczących Udzielającego Zamówienia nie podanych do wiadomości 
publicznej. 
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

 
§ 10 

1. W sytuacjach związanych z zagrożeniem państwa, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług na 
tych samych zasadach jak dotychczas, chyba że otrzymał lub otrzyma inne zadania w ramach powszechnego obowiązku 
obrony. 
2. W stanach wyższej konieczności (katastrofy, klęski żywiołowe, epidemie itp.) Udzielający Zamówienia może zobowiązać 
Przyjmującego Zamówienie do pozostawania w dyspozycji wykraczającej poza warunki umowy. 

 
§ 11 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2026 r. 
 

§ 12 
1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron lub za ……-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego Zamówienia bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, 
gdy: 
a) w wyniku kontroli wykonania niniejszej umowy i realizacji zaleceń pokontrolnych stwierdzono nie wypełnianie warunków 
umowy lub jej wadliwe wykonanie, a w szczególności ograniczenie dostępności świadczeń, zawężanie ich zakresu i złą 
jakość świadczeń, 
b) Przyjmujący Zamówienie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przeniósł na osoby trzecie bez 
akceptacji Udzielającego Zamówienia, 
c) Przyjmujący Zamówienie nie dopełni obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i służbowej, 
d) Przyjmujący Zamówienie popełni przestępstwo, które uniemożliwia dalszą realizację umowy, jeżeli zostało ono 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 
e) Przyjmujący Zamówienie utraci uprawnienia konieczne dla realizacji umowy, a także opuści bez uzgodnienia miejsce 
udzielania świadczeń, nie przystąpi do realizacji umowy, odmówi poddania się badaniu krwi na zawartość alkoholu 
i środków odurzających, gdy zachodzi podejrzenie ich użycia. 
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Przyjmującego Zamówienie bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, 
gdy Udzielający Zamówienia pozostaje przez 1 miesiąc w zwłoce z zapłatę należycie udokumentowanych należności 
Przyjmującego Zamówienie. 
4. Umowa ulega rozwiązaniu, gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają 
dalsze wykonywanie umowy. 
5. W razie rozwiązania lub ustania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie przekazać 
Udzielającemu Zamówienia wszelkie dokumenty i inne materiały dotyczące zarówno tajemnicy służbowej, jak i zawodowej 
oraz inne dokumenty, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związku z jej 
wykonywaniem. 
 

§ 13 
1. Z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie 
otrzymywać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………... zł. brutto /słownie: 
…………………………………………… złotych/ miesięcznie. 
2. Podstawą wypłaty należności za świadczone usługi jest faktura wystawiona przez Przyjmującego Zamówienie po 
zakończonym miesiącu. 
3. Wypłata należność za świadczenia zdrowotne nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Udzielającego 
Zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie. 
4. W przypadku nieterminowej płatności, Przyjmujący Zamówienie może naliczać i dochodzić zapłaty odsetek ustawowych. 
 

§ 14 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Przyjmującego Zamówienie postanowień niniejszej 
umowy Przyjmujący Zamówienie zapłaci Udzielającemu Zamówienia karę umowną: 
a) w wysokości 5% należnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku: 
- wadliwe prowadzenie dokumentacji (§ 6 pkt 4 lit. a umowy); 
- udzielania świadczeń zdrowotnych innym osobom niż osoby, o których mowa w § 6 pkt 3 umowy; 
b) 1-miesięcznego wynagrodzenia w przypadku niedotrzymania postanowień umowy zawartych w § 9 pkt 2 w części 
dotyczącej składników wynagrodzenia; 
c) w wysokości kwoty kary umownej nałożonej na Udzielającego Zamówienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne 
instytucje w wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji medycznej i stwierdzonych naruszeń powstałych z winy 
Przyjmującego zamówienie. 
2. Udzielający Zamówienia uprawniony jest do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie. 
3. Kary umowne naliczone przez Udzielającego Zamówienie mogą być dochodzone kumulatywnie 
4. Naliczenie kary umownej nie wyklucza żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego. 
 

 



 
§ 15 

1. Strony umowy ustalają, że warunki umowy mogą być renegocjowane, jeśli zaistnieją okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w momencie zawierania umowy. 
2.Strony przewidują raz w roku możliwość renegocjacji warunków umowy w tym wynagrodzenia z uwzględnieniem 
możliwości finansowych Udzielającego Zamówienie wynikających z zawartych kontraktów z NFZ. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jej rozwiązanie bądź wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 16 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz kodeks 
cywilny. 
2.Strony ustalają, że wszelkie ewentualne spory, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą na drodze 
polubownej, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd powszechny, właściwy 
miejscowo wg siedziby Udzielającego Zamówienia. 
 

§ 17 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 egz. dla Przyjmującego Zamówienie 
i 2 egz. dla Udzielającego Zamówienia. 
 

 
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE                                                                                  UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 


