UMOWA - PROJEKT
zawarta w dniu ………………………… roku w Jeleniej Górze pomiędzy:
Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ulicy
Ogińskiego 6, REGON: 000293640 NIP: 611-12-13-469 reprezentowanym przez:
Dyrektora – Tomasza Dymyta
zwanym w treści Udzielającym zamówienia
a
………………………………………………………………………… reprezentowanym przez :
………………………………………………………………………..
zwanym dalej Przyjmującym zamówienie
§1
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący (zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej) przyjmuje obowiązek udzielania lekarskich świadczeń
zdrowotnych w zakresie opisów badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego
oraz badań rtg przekazywanych w drodze transmisji danych.
2. Szczegółowy zakres obowiązków Przyjmującego zamówienie wynika z ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty oraz innych przepisów prawnych szczegółowo regulujących pracę
lekarza w szpitalach, a nadto zasad etycznych dotyczących pracy lekarza i innych zasad
i zwyczajów obowiązujących lekarzy wykonujących swoje obowiązki w pracy na oddziale
szpitalnym oraz w poradni.
§2
I.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i szczegółowymi wymogami NFZ oraz prowadzić sprawozdawczość statystyczną zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Poddania się kontroli prowadzonej przez właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), a także
do poddania się kontroli Udzielającego zamówienia w zakresie realizacji niniejszej umowy. W
wyniku przeprowadzonej kontroli Udzielający zamówienia może wydać zalecenia pokontrolne
zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
3. Utrzymania ważnego ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w trakcie
trwania niniejszej umowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej ulega rozwiązaniu w trakcie trwania niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie
zobowiązany jest dostarczyć Udzielającemu zamówienia kopię nowej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy
ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej
umowy.
4. Dostarczenia systemu wraz z serwerem na koszt przyjmującego zamówienie.
5. Przeszkolenie lokalnego administratora z zakresu obsługi systemu.
6. Integracji z posiadanym przez Udzielającego systemem radiologicznym, PACS-em oraz
posiadanym Systemem Medycznym "Eskulap" na koszt przyjmującego zamówienie.

7. Zabezpieczenia technologiczno – informatycznego (status badań, oprogramowanie, VPN,
archiwizacja).
8. Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłu danych w sieci (przesył danych między stacją roboczą
a serwerem musi być szyfrowany).
9. Połączenia stacji lekarza opisującego badanie szyfrowanym VPN.
10. Obiegu dokumentów w pełni elektroniczny zawarty w systemie.
11. Systemu musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi.
12. Limit do trzech stanowisk roboczych w ramach Działu Radiologii.
13. Limit do pięciu użytkowników w ramach instalacji.
14. Aby uzyskać dostęp do swojego konta należy się zalogować.
15. Braku wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych.
16. Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim.
17. Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania
oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym
zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań.
18. Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta
i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych
historycznych.
19. System działa w architekturze wielowarstwowej z wydzielonym serwerem aplikacyjnym
i transakcyjnym serwerem baz danych (minimum PostgreSql, MsSql).
20. Podręczniki użytkownika, instrukcje obsługi.
21. Całodobowy Helpdesk.
22. Pomoc techniczna w przypadku awarii.
II.
Udzielający zamówienia zobowiązuje się do :
1. Urządzenia i utrzymania na własny koszt połączenia teleinformatycznego dla celu
przekazywania danych, zgodnie z wymaganymi parametrami i standardami technicznymi
niezbędnymi do umożliwienia Przyjmującemu zamówienie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonywania badań MR, TK i RTG zgodnie z zasadami sztuki medycznej uwzględniającej
najnowsze standardy stosowanej przy realizowaniu świadczeń z zakresu diagnostyki
obrazowej z uwzględnieniem szczegółowych ustaleń podjętych ze Zleceniobiorcą, w
szczególności odnoszących się do zasad i metodologii akwizycji i transmisji danych
wymienionych poniżej:
a) wykonywanie badań przesyłanych do opisów zgodnie z protokołami opracowanymi
i ustalonymi z przedstawicielem Przyjmującego zlecenie,
b) przesyłanie pełnej treści oryginalnego skierowania na badanie MR, TK oraz badanie rtg.
3. Telefonicznego informowania lekarza przyjmującego zamówienie o wykonywaniu badania
w trybie pilnym.
III. Przyjmujący zamówienie zapewnia:
1. Ciągłe i nieprzerwane, tj. przez 24 h/dobę, przez okres trwania umowy, wykonywanie
opisów otrzymywanych badań MR, TK i RTG od Udzielającego zamówienia, przez personel
medyczny posiadający właściwe kwalifikacje oraz wiedzę fachową niezbędną do rzetelnego
wykonywania niniejszej umowy – wykaz lekarzy wykonujących opisy badań stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. W okresie 6 miesięcy od podpisania umowy przeprowadzenie u Udzielającego zamówienie
szkolenia z zakresu wykonywania opisów badań MR-100 godzin, w blokach 5-dniowych,
w godzinach 08:00 - 18:00 w dni powszednie, w terminie ustalonym z Udzielającym
zamówienie.

3. Lekarz opisujący zdalnie badanie decyduje o metodyce badania. Technik przeprowadzający
badanie w przypadku wątpliwości powinien nawiązać kontakt telefoniczny z lekarzem
opisującym przed rozpoczęciem badania.
4. Jako pojedyncze badanie należy rozumieć badanie dotyczące jednej okolicy anatomicznej
ustalonej zgodnie z regułami sztuki medycznej, które stanowią: głowa, szyja, klatka
piersiowa, jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne
(kręgosłup szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na okolice
anatomiczne, kończyna dolna z podziałem na okolice anatomiczne.
IV. Przyjmujący zamówienie oświadcza że :
1. Dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
2. Odpowiada wobec Udzielającego zamówienia i pacjentów podlegających świadczeniom
objętych umową za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania, nienależytego,
nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczenia w zakresie
udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający i Przyjmujący zamówienie.
4. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie
usług w wysokości określonej przepisami prawnymi.
§3
1. Świadczenia zdrowotne określone w §1 wykonywane będą w siedzibie Przyjmującego
zamówienie na podstawie skierowań/zleceń wystawionych przez Udzielającego zamówienia
stanowiącym załącznik do umowy.
2. W przypadku wykonania usługi na podstawie skierowania/zlecenia wystawionego niezgodnie z
warunkami określonymi w § 3 ust. 1 Przyjmujący zamówienie dokona tej czynności na własny
koszt i ryzyko.
3. Strony ustalają, że dopuszcza się następujące zasady dostarczenia wyników wykonanych badań:
- opisy badań opatrzone faksymilią oraz podpisem elektronicznym lekarza opisującego
przekazywane będą Udzielającemu zamówienia drogą elektroniczną, nie później niż:
a) w ciągu 2 godzin w przypadku badań oznaczonych jako CITO
b) w ciągu 24 godzin w przypadku badań u pacjentów hospitalizowanych i 48 godzin u
pozostałych pacjentów, od czasu otrzymania pełnej transmisji danych.
c) w uzasadnionych przypadkach w ciągu 48 godzin w przypadku badań u pacjentów
hospitalizowanych i 72 godzin u pozostałych pacjentów
d) Przyjmujący zamówienie dostarczać będzie Udzielającemu zamówienia co 7 dni oryginalne
pisemne opisy badań MR, TK i RTG, zawierające pieczęć i podpis lekarza opisującego, zgodne
z wcześniej przesłanymi opisami.
§4
1. Udzielający zamówienia zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonane świadczenia
zdrowotne według następujących cen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
na podstawie faktury, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wraz z wykazem określonym
w § 4 ust. 4.

2.

Za dotrzymanie terminu płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Udzielającego
zamówienia.
3. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy. Przyjmujący zamówienie wystawi fakturę do 7go dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dostarczania wraz z fakturą szczegółowego
wykazu wykonanych świadczeń zdrowotnych - dołączy wykaz wykonanych opisów badań
w danym miesiącu (nazwisko, imię pacjenta, rodzaj badań, cenę badania).
5. Zapłata nastąpi na konto Przyjmującego zamówienie :
………………………………………………………………………………………………………………………………….
§5
1. Za prawidłową realizację obowiązków wynikających z zapisów zawartych w niniejszej umowie
odpowiadają:
- ze strony Udzielającego zamówienia ………………………………………………. tel. …………………………..,
- ze strony Przyjmującego zamówienie …………………………………………….. tel. ……………………………
2. W przypadku niemożliwości realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez względu na zaistniałe
przyczyny Udzielający zamówienia ma prawo do realizacji świadczeń zdrowotnych przez osoby
trzecie na koszt Przyjmującego zamówienie.
§6
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentowi przy
udzielaniu świadczeń wymienionych w § 1.
2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za niewykonanie, nienależyte i nieterminowe
wykonanie obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń wymienionych w § 1.
§7
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od ………………………………… do ……………………… .
§8
1. Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym w razie :
a) utraty uprawnień do wykonywania przedmiotu postępowania konkursowego,
b) popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
świadczenie usług zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie jeśli popełnienie
przestępstwa zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sadu , lub jest oczywiste,
c) powtarzających się uzasadnionych skarg, gdy wynikają one z rażącego naruszenia
niniejszej umowy oraz przepisów prawa,
d) nienależytego udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie lub ograniczenia
ich zakresu,
e) ograniczenia dostępności świadczeń , zawężenia ich zakresu lub ich nieodpowiedniej
jakości,
f) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidziećć w chwili zawarcia umowy,
g) nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu:
a) z upływem terminu określonego w § 7,
b) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.
3. Strony umowy mogą rozwiązać umowę z zastosowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia.

§9
Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia przenosić
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie.
§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejsza umowa określa wszystkie wzajemne zobowiązania stron i zastępuje wszelkie
wcześniejsze ustalenia pomiędzy stronami podjęte w zakresie uregulowanym niniejszą umową.
3. Strony zobowiązują się w razie ewentualnych sporów do podjęcia wszelkich działań
prowadzących do polubownego jego zakończenia. Obowiązek ten uważa się za spełniony po
podjęciu rozmów potwierdzonych protokołem lub po wymianie korespondencji.

§ 11
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby
Udzielającego zamówienia.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności
leczniczej, Kodeksu Cywilnego i innych znajdujących zastosowanie przepisów.
§ 13
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo niewykorzystania w pełnym zakresie umowy.
Niewykorzystanie przez Udzielającego zamówienia w pełnym zakresie nie wymaga podania
przyczyny oraz nie powoduje powstania obowiązku powstania kar umownych i innych
odszkodowań z tytułu nie wykonania umowy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Przyjmujący zamówienie

Udzielający zamówienia

