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UMOWA   OP/4618/……../21 

na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego wraz z opisem 

 

zawarta w dniu …………………………2021 r. pomiędzy: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym 

dalej „Przyjmującym zamówienie”, reprezentowanym przez: 

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

a 

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie, z siedzibą przy  al. 

Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS: 0000018427, REGON: 000288900 oraz NIP: 9551908958, zwanym dalej 

„Udzielającym zamówienia”, reprezentowanym przez:  

Dyrektora – Marcina Sygut,  

- zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy „Stronami”. 

Dyrektora – Marcina Sygut 

 

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2020 r., poz. 295 

ze zm.) oraz w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Strony 

zawierają umowę o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie badań rezonansu 

magnetycznego (dalej: MR) na zlecenie Udzielającego zamówienia na warunkach zawartych 

w niniejszej umowie, przy użyciu sprzętu stanowiącego własność Przyjmującego zamówienie. 

2. Wykaz świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Przyjmującego zamówienie oraz ich ceny 

określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Badanie MR obejmuje w szczególności: 

a) ocenę konieczności zastosowania środka kontrastującego, 

b) podanie środka kontrastującego, 

c) wykonanie badania, 
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d) sporządzenie opisu  badania. 

4. Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie badania stanowiące przedmiot umowy w Szczecinie, 

przy al. Powstańców Wielkopolskich 72. 

5. Udzielający zamówienia dopuszcza zlecanie badania MR również przez Samodzielny Publiczny 

Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie (dalej: SPSK-1) oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w 

Szczecinie (dalej PUM) na zasadach określonych w odrębnych umowach. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w SWKO.  

 

§2 

1. Przyjmujący zamówienie wykona badania na podstawie pisemnego skierowania na badania. 

2. Skierowanie na badanie objęte zakresem niniejszej umowy winno być opatrzone pieczęcią 

nagłówkową oraz pieczęcią i podpisem lekarza kierującego Udzielającego zamówienia, a ponadto 

posiadać wskazanie nazwy jednostki/komórki organizacyjnej. 

3. Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje zapłata za badania wykonane na podstawie 

skierowania nie spełniającego wymagań określonych w ust. 2. 

 

§3 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań przy użyciu sprzętu 

dopuszczonego do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą 

z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.). 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy ze szczególną 

starannością oraz zapewnia, że przedmiot umowy realizowany będzie przez personel posiadający 

kwalifikacje niezbędne do jego wykonania oraz wyposażony jest w aparaturę i urządzenia 

umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy. 

3. W razie zajścia okoliczności uniemożliwiających lub znacząco utrudniających wykonanie badania 

lub realizację innych obowiązków określonych w umowie, w szczególności  

w przypadku awarii lub zaistnienia innych okoliczności niezależnych od Stron, Przyjmujący 

zamówienie niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Udzielającego zamówienia.  

4. Przyjmujący zamówienie, w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń, może powierzyć 

wykonywanie przedmiotu umowy osobie trzeciej, jednakże wyłącznie za uprzednią, pisemną 

zgodą Udzielającego zamówienia. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone Udzielającemu zamówienia i osobom trzecim w wyniku niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Przyjmujący zamówienie odpowiada jak za własne 

działania lub zaniechania osób, którym powierzył lub za pomocą których świadczy usługi 

stanowiące przedmiot umowy.  
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§4 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z jej treścią, warunkami 

określonymi w SWKO, warunkami udzielania świadczeń zdrowotnych określonymi w odrębnych 

przepisach oraz zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i z zachowaniem najwyższej 

staranności. 

2. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie wykonywania badań 

przez personel o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, określonych w odrębnych przepisach. 

 

§5 

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że badania wykonywane przez niego na podstawie umów 

z innymi podmiotami na rzecz innych pacjentów, niż skierowani przez Udzielającego Zamówienia, nie 

będą miały wpływu na jakość i terminowość wykonania badań będących przedmiotem niniejszej 

umowy. 

 

§6 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do archiwizowania nośników danych zawierających 

obraz badania i wystawiania stosownych zaświadczeń o wynikach badań w formie pisemnej oraz 

na płycie CD-R. 

2. Wyniki badań w formie określonej w ust. 1 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest wydawać za 

pokwitowaniem: 

a) personelowi medycznemu Udzielającego zamówienia – w przypadku badań wykonywanych 

pacjentom hospitalizowanym u Udzielającego zamówienia, 

b) pacjentom – w przypadku wykonywania badań pacjentom leczonym ambulatoryjnie. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 

sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§7 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań we wszystkie dni tygodnia od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w soboty i niedzielę w godzinach 8-18, za 

wyjątkiem dni świątecznych. 

2. Udzielający zamówienia dokonywać będzie telefonicznego zgłoszenia do P.z. na badania 

pacjentów hospitalizowanych na co najmniej 3 godziny przed terminem ich przeprowadzenia. 

3. Terminy badań pilnych będą ustalane telefonicznie przez lekarza Udzielającego zamówienia 

bezpośrednio z lekarzem Przyjmującego zamówienie, który będzie wykonywał badanie. Zgłoszenie 

będzie dokonywane pod numerem telefonu: …....... 
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4. Strony ustalają następujący czas przystąpienia do wykonania badań, licząc od zgłoszenia 

telefonicznego: 

a) badania pilne będą wykonywane natychmiastowo po przywiezieniu pacjenta na badanie; 

b) pozostałe badania będą wykonywane w uzgodnionym terminie, nie później jednak niż po 3 

godzinach od telefonicznego zgłoszenia. 

5. Pacjentom wymagającym stałej opieki lekarskiej skierowanym na badania Udzielający zamówienia 

zapewnia na czas wykonywania badań opiekę lekarską we własnym zakresie. 

6. Pacjentom, którzy nie są hospitalizowani, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać 

badania po uprzednim zarejestrowaniu się. Pacjent może dokonać rejestracji osobiście w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2000, bądź telefonicznie pod numerem 

…………… 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać badanie pacjentowi, o którym mowa w ust. 6 

nie później niż w terminie 90 dni od dnia zarejestrowania, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Dokonując rejestracji pacjentów, o których mowa w ust. 6, Przyjmujący zamówienie uwzględni 

warunki aktualnie obowiązującego Udzielającego zamówienia kontraktu zawartego z Narodowym 

Funduszem Zdrowia oraz wymogi przepisów obowiązujących w zakresie prowadzenia list 

oczekujących na świadczenia zdrowotne. 

 

§8 

1. Rozliczenia za wykonanie badań stanowiących przedmiot umowy dokonywane będą 

po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego na podstawie cen jednostkowych określonych 

w załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. W przypadku, gdy łączna ilość badań zleconych łącznie do wykonania w danym miesiącu 

kalendarzowym przez Udzielającego zamówienie, PUM  i SPSK-1 przekroczy liczbę 300 badań, 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zastosować obniżenie od 12,5% do 15% wysokości ceny 

badania w stosunku do cen określonych w załączniku nr 1 do umowy.  

3. Udzielający zamówienia wypłaci przysługujące Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie na 

podstawie zbiorczej miesięcznej faktury wystawionej przez Przyjmującego zamówienie 

zawierającej informację, o którym mowa w ust. 5. 

4. Przyjmujący zamówienie wystawi fakturę VAT za wykonanie świadczeń, najpóźniej do 5-go 

dnia następnego miesiąca po miesiącu podlegającemu rozliczeniu. Do faktury dołączony 

będzie załącznik zawierający:  

a) wykaz pacjentów (imię i nazwisko pacjenta); 

b) datę realizacji usługi medycznej; 

c) rodzaj badania; 

d) oddział zlecający badanie; 
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e) cenę jednostkowa badania. 

5. Przyjmujący Zamówienie dla celów rozliczeń, o których mowa w ust. 2 umowy zobowiązuje się 

prowadzić odrębny rejestr świadczeń wykonywanych w danym miesiącu kalendarzowym na rzecz 

Udzielającego zamówienia oraz osobno dla PUM i SPSK-1. 

 

§ 9  

1. Udzielający zamówienia dokona płatności w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na wskazany na fakturze rachunek 

bankowy.  

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Przyjmującego zamówienie. 

3. Bez zgody Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie nie ma prawa dokonać przelewu 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy jak również podejmować jakichkolwiek czynności 

prawnych ani faktycznych w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. 

W szczególności Przyjmujący zamówienie bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienie nie ma 

prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 9211 – 

art. 9215 kodeksu cywilnego przekazu wierzytelności przysługujących na podstawie niniejszej 

umowy.  

4. Zgoda Udzielającego zamówienia winna być wyrażona w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

§10 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zawarł stosowną umowę ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 

2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866) . Kopia polisy stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy. 

 

§11 

Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom Udzielającego 

zamówienia w związku z nieprawidłowym lub nieterminowe wykonanie badań stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy.  

 

§12 
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Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§13 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) w zakresie 

niniejszej umowy.  

§14 

1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobą upoważnioną do kontaktów ze 

strony Udzielającego zamówienia jest: 

…………………………………………………………… pod numerem telefonu: …………………………… 

2. Ze strony Przyjmującego Zamówienie jest: 

…………………………………………………………… pod numerem telefonu: …………………………… 

 

§15 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 22 lutego 2021 r do dnia 22 lutego 2024 r.  

2. Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 

a) utraty przez Przyjmującego zamówienie koniecznych uprawnień do realizacji umowy; 

b) naruszenia przez Przyjmującego zamówienie przepisów o ochronie danych osobowych 

pacjentów; 

c) nieprzedłożenia przez Przyjmującego zamówienie polisy potwierdzającej ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej; 

d) istotnego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień umowy dotyczących 

warunków realizacji umowy, w szczególności nieodpowiedniej jakości wykonywanych badań. 

 

§17 

1. Z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Przyjmujący zamówienie 

zobowiązany jest zapłacić Udzielającemu zamówienia następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu badania ponad 12 godzin – w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Udzielającego zamówienia w wysokości 

10% wartości wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający odstąpienie od umowy . 

2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym niezależnie od kar umownych 

określonych w ust. 1. 
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§18 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach spornych Strony mogą zwrócić się o ich rozstrzygnięcie do Sądu powszechnego 

właściwego z uwagi na siedzibę Udzielającego zamówienia.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy  Kodeksu 

Cywilnego  

 

§19 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla 

Przyjmującego Zamówienie oraz trzy egz. dla Udzielającego Zamówienia. 

 

 

 

Przyjmujący zamówienie     Udzielający zamówienia 

 

 

 


