
Załącznik nr 5
Wzór umowy

Umowa nr ……………. 

 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

zawarta w Suchej Beskidzkiej w dniu …..................r. pomiędzy:
Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 
22, 
reprezentowanym przez
lek. Marka Habera– Dyrektora ZOZ Sucha Beskidzka,
zwanym dalej „Udzielającym zamówienie”

a ..................................
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”.

W związku z wyborem oferty złożonej przez „Przyjmującego zamówienie” w toku postępowania
konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań

diagnostycznych  w oparciu o teleradiologię. 
(Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/21/22), mocą zgodnego oświadczenia woli, strony umowy ustalają

co następuje:

§ 1 Przedmiot umowy
1.  Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest:  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  polegających  na

wykonywaniu  opisów badań  diagnostycznych  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  umowy,  w
oparciu o teleradiologię. 

§ 2 Obowiązki Przyjmującego zamówienie
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usługi opisanej w  § 1, to jest opisu
badań   diagnostycznych  wskazanych  w  §  1  (zwanych  dalej  „opisami”)  wykonanych  przez
Udzielającego  zamówienie  i  przesłanych  do  Przyjmującego  zamówienie  przy  użyciu  łącza
teleinformatycznego  (teleradiologii)  oraz  odsyłania  sporządzonych  opisów  Udzielającemu
zamówienie z zachowaniem wymagań określonych w poniższych postanowieniach.
2.  Świadczenia  zdrowotne  objęte  umową  wykonywane  będą  w  siedzibie  Przyjmującego
zamówienie. 
3. Opisy wykonywane będą:

1) przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje, w tym tytuł specjalisty we
właściwej  dziedzinie  medycznej  -  spełniające  wymagania  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;
2) zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i standardami;
3) z zachowaniem należytej staranności.

4. Opisy badań będą wykonywane i wysyłane Udzielającemu Zamówienie w terminie: 
1) opis zwykły w ciągu ….. od chwili otrzymania danych, 
2) opis pilny w ciągu ……. od chwili otrzymania danych, 
3) opis w trybie nagłym w ciągu …….. od chwili otrzymania danych.

5.  Przez „chwilę  otrzymania danych” Strony rozumieją  datę  i  godzinę  widocznego w systemie



PACS potwierdzenia otrzymania  danych w formie elektronicznej. 
6. Przyjmujący zamówienie umożliwi dostęp do wyników badań w systemie informatycznym PACS
w postaci plików .pdf opatrzonych faksymile lekarza opisującego oraz podpisem elektronicznym,
niezwłocznie po wykonaniu opisu badania, a w sytuacji awarii systemu informatycznego w innej
formie zgodnie ustalonej między stronami umowy. 
7.  Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  iż  dysponuje  niezbędną  wiedzą,  doświadczeniem,
personelem  oraz  warunkami  technicznymi  i  lokalowymi  umożliwiającymi  należyte  wykonanie
Umowy zgodne z wymaganiami 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;
8.  Przyjmujący  zamówienie zobowiązuje  się  do  poddania  kontroli  przeprowadzonej  przez
Narodowy  Fundusz  Zdrowia  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wynikającym z niniejszej umowy
oraz z umowy zawartej pomiędzy Udzielającym zamówienie a NFZ.
9.Przyjmujący  zamówienie  przy  użyciu  systemu  informatycznego  zobowiązany  będzie
przekazywać  Zdarzenia  medyczne  w  zakresie  wykonanych  badań  na  rzecz  Udzielającego
zamówienie do SIM-u (tj. Systemu Informacji Medycznej).
10.  Przyjmujący  zamówienie  przy  użyciu  systemu  informatycznego  będzie  indeksował  wyniki
wykonanych  badań  na  rzecz  Udzielającego  zamówienie  na  Platformie  P1  (tj.  Elektronicznej
Platformie  Gromadzenia,  Analizy  i  Udostępniania  Zasobów  Cyfrowych  o  Zdarzeniach
Medycznych).
11.  System informatyczny Przyjmującego  zamówienie  musi  umożliwiać  generowanie  wyników
badań w standardzie HL7 CDA(podstawa prawna Ustawa z dnia  28 kwietnia 2011  r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia).
12.Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  wykonać  integrację  własnego  systemu
informatycznego z systemem HIS posiadanym przez Udzielającego zamówienie.
System informatyczny Przyjmującego zamówienie musi  umożliwiać integrację z systemem HIS
Udzielającego zamówienie w oparciu o standard wymiany danych HL7 ver. 2.3.
Integracja  systemów  zapewni  Udzielającemu  zamówienie  możliwość  przesyłu  do  Systemu
informatycznego  Przyjmującego  zamówienie  wiadomości  HL7 nowego zlecenia  oraz  obrazu  w
formacie  DICOM.  Przyjmujący  zamówienie  po  wykonaniu  opisu  wyniku  zleconego  badania
przesyłał  będzie  wiadomość  wynikową  HL7  do  systemu  HIS  Udzielającemu  zamówienie.
Integracja  systemów  informatycznych  Stron  powinna  nastąpić  w  terminie  6  miesięcy  od  dnia
zawarcia umowy.
13.Wyszczególnione  powyżej  Usługi  mają  być  świadczone  przez  Przyjmującego  zamówienie
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3 Oświadczenia Przyjmującego zamówienie
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż:

1) ponosi pełną odpowiedzialność wykonanie niniejszej umowy,
2) opisy badań będą wykonywane przez osoby legitymujące się wymaganymi kwalifikacjami i

doświadczeniem;
3)  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  powstałe  w  związku  z

udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych-  Przyjmujący  zamówienie”  zobowiązany  jest  do
utrzymania  ważnego  ubezpieczenia  i  nie  zmniejszania  jego  zakresu  oraz  sumy
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy;

 4) zlecenia opisów badań będą przyjmowane drogą teleradiologii w każdy dzień tygodnia, nie
wyłączając niedziel, dni świątecznych oraz innych dni wolnych od pracy oraz całodobowo (24
godziny na dobę. 



§ 4 Obowiązki Udzielającego zamówienie
1. Udzielający zamówienie będzie wykonywał badania na urządzeniach diagnostycznych we

własnym  zakresie  (przy  użyciu  własnego  sprzętu),  a  następnie  przesyłał  obrazy  do
Przyjmującego zamówienie.

2. Udzielający  zamówienie  zainstaluje  oraz  będzie  utrzymywał  w  okresie  obowiązywania
niniejszej Umowy bezpieczne łącza teleradiologii zgodne z przepisami prawa, stosownymi
normami i wymogami w zakresie bezpieczeństwa przesyłu informacji oraz wymaganiami
technicznymi. 

3. Udzielający zamówienie zapewni zastosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, orga-
nizacyjnego  oraz  technicznego  zgodnie  z  Rozporządzeniem 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 uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 5 Osoby odpowiedzialne za współpracę

1. Strony wskazują następujące osoby jako koordynatorów i osoby do pierwszego kontaktu w 
związku z wykonywaniem niniejszej Umowy:

-ze strony Przyjmującego zamówienie: ………………………….
- ze strony Udzielającego zamówienie: …………………………

2. Strony zobowiązują się niezwłocznie wzajemnie informować o jakiejkolwiek awariach 
łączy lub innych okolicznościach uniemożliwiających przekazywanie badań lub opisów. W 
takim wypadku strony wspólnie podejmą działania w celu przywrócenia sprawności 
połączeń, bądź podjęcia innych kroków (w zależności od okoliczności). 

§ 6 Płatności

1. Przyjmujący zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu wykonywania świadczeń
określonych w niniejszej umowie zgodnie z załącznikiem  cenowym do niniejszej umowy.

2.  Wynagrodzenie,  o  którym mowa  w  ust.  1  następować  będzie  w  okresach  miesięcznych  na
podstawie faktur  wystawianych przez Przyjmującego zamówienie w terminie do 15 dni po
zakończeniu danego miesiąca. Do każdej faktury załączona będzie specyfikacja rodzajowo-
ilościowa i cenowa świadczeń zdrowotnych, podpisana przez Przyjmującego zamówienie
lub upoważnioną przez niego osobę.

3. Zapłata należności następować będzie na konto bankowe Przyjmującego zamówienie w terminie
do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

4. Za datę zapłaty Strony uznają datę wpływu należności na rachunek bankowy Przyjmującego
zamówienie wskazany na fakturze.

§ 7 Poufność
1. Strony zobowiązują się traktować wszelkie informacje otrzymane w związku z realizacją

niniejszej umowy jako informacje poufne.
2. W  szczególności  strony  zobowiązują  się  przestrzegać  wszelkich  przepisów  w  celu

zapewnienia  poufności  danych  osobowych  pacjentów  i  ochrony  informacji  medycznych.
Informacje takie nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie
trzeciej, natomiast w ramach struktur organizacyjnych stron, dostęp do tych informacji posiadać
będą  jedynie  uprawnieni  pracownicy,  podwykonawcy  i  przedstawiciele,  których  dostęp  do



informacji  jest  uzasadniony zakresem wykonywanych zadań oraz stosownie do tego zakresu,
nadanymi uprawnieniami / upoważnieniami

3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym niż opisane
powyżej  osobom  fizycznym  lub  prawnym,  wymagać  będzie  każdorazowo  pisemnej  zgody
przedstawiciela  drugiej  strony,  chyba,  że  są  to  informacje  publiczne  dostępne,  a  ich
upublicznienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy.

§ 8 Kary umowne
1.  W przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy Przyjmujący  zamówienie
będzie zobowiązany zapłacić Udzielającemu zamówienie karę umową:
a) w razie opóźnienia wykonania opisu w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia
dla każdego badania z osobna;
b)  w razie  odstąpienia  od  umowy z  przyczyn  zawinionych  leżących  po stronie  Przyjmującego
zamówienie- w wysokości 10 000 zł.
2. Jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Udzielający zamówienie uprawniony będzie do
dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.
3.  Udzielający  zamówienie  zastrzega  sobie  prawo  do  potrącenia  kar  umownych  z  bieżących
należności wynikających z realizacji niniejszej umowy.

§ 9 Obowiązywanie umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia ………...do dnia …………...
2. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 3-miesięcznym

wypowiedzeniem w formie pisemnej ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Udzielający zamówienie będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu

wypowiedzenia w drodze pisemnego powiadomienia przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie
narusza  postanowienia  umowy,  w  tym  nie  wykonuje  świadczeń  w  ustalonym  terminie,  nie
udokumentuje ciągłości ubezpieczenia obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej.

4. Przyjmujący zamówienie na polecenie Udzielającego zamówienie ma obowiązek wykonać
świadczenia zlecone przed rozwiązaniem umowy także po jej  rozwiązaniu.  Dla wykonania i
rozliczenia wykonanych świadczeń stosuje się odpowiednio postanowienia umowy.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie  zmiany  lub  uzupełnienia  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.
2. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego. 
3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygać będą sądy powszechne

właściwe miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie.
4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach -  po jednym dla

każdej strony umowy

 „Przyjmujący zamówienie”                                                 „Udzielający zamówienia”    


