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- projekt- 
UMOWA Nr ZP.III. … . 2015 

na wiadczenie us ug w zakresie wykonywania bada  

przy u yciu technik medycyny nuklearnej w tym bada  scyntygraficznych na rzecz 

pacjentów Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej 

PRO FAMILIA w Radomskuul. Armii Krajowej 34; 97-500 Radomsko 

 

zawarta w dniu …………..… roku w Radomsku  pomi dzy : 

 

Samodzielnym Publicznym Zak adem Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku   

ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko,wpisanym do rejestru publicznych zak adów 

opieki zdrowotnej prowadzonego przez S d Rejonowy dla odzi ródmie cia z siedzib  

w  odzi,  XX  Wydzia  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  S dowego  pod  numerem  

KRS: 0000203083, NIP: 772-221-64-28  REGON 592280386 

zwanym dalej „Zamawiaj cym”, reprezentowanym przez: 

lek. med. Iwona Wajand  – Dyrektor SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku 

a 

……………………………………………………………………………………………., 

numerKRS …………….……………….., NIP: …………………..………….. adres: 

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

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………………………………………….., 

zwanym w dalszej tre ci umowy „Przyjmuj cym  Zamówienie”  

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest wiadczenie us ug w zakresie wykonywania bada  przy 

zastosowaniu ró nych technik w medycynie nuklearnej, w tym bada  

scyntygraficznych na rzecz pacjentów Zamawiaj cegozgodnie ze z on  ofert  

i cennikiem stanowi cymiza cznik nr 1 do umowy. 

2. Zleceniobiorca o wiadcza, e posiada wiedz  oraz konieczne do wykonania 

przedmiotu umowy kwalifikacje i uprawnienia, w tym ewentualne wiadectwa, 

certyfikaty itp. 
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3. Odpowiedzialno  za szkod  wyrz dzon  przy udzielaniu wiadcze  w zakresie 

udzielonego zamówienia okre laj  w ciwe przepisy prawa.  

4. Cena ofertowa nie podlega zmianie przez okres obowi zywania umowy. 

 

§ 2 

Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si  do wiadczenia us ug stanowi cych przedmiot 

umowy z zachowaniem nale ytej staranno ci oraz zasadami etyki zawodowej, a tak e: 

a. do prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczo ci statystycznej oraz 

stosowania si  do przepisów obowi zuj cych w publicznych zak adach opieki zdrowotnej, 

b. do systematycznego przekazywania dokumentacji medycznej w uzgodnionych przez 

strony terminach jako trybu informowaniaZamawiaj cego o realizacji przyj tego 

zamówienia oraz dla celów umo liwienia rozliczania z NFZ zgodnie 

z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

§ 3 

Umowa zostaje zawarta na okres od ………….2015r. do ………….2015r. 

 

§ 4 

1. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si  do wykonywania bada , o których mowa w § 1 

niniejszej umowy w dniach wiadczenia us ug wskazanych w ofercie, wzgl dnie 

w wypadku ich zmiany w daniach i terminach wskazanych Zamawiaj cemu. 

2. Pacjenci przyjmowani b  na podstawie skierowania lekarzaZamawiaj cego. 

3. Termin bada  w wypadkach koniecznych mo e by  uprzednio uzgadniany. 

4. Skierowania pacjentów do badania b  ewidencjonowane i stanowi  b  podstaw  do 

okre lenia wynagrodzenia nale nego Przyjmuj cemu zamówienie za wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy.  

 

§ 5 

Zap ata za wykonywane badania dokonywana b dzie na rachunek bankowy Przyjmuj cego 

zamówieniew ci gu 14 dni od daty dor czenia faktury/rachunku Zamawiaj cemu. 

Faktura/rachunek b dzie wystawiona/y w terminie do 10-ego dnia danego miesi ca za miesi c 

poprzedni. 
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§ 6 

1. Przyjmuj cy Zamówienie wystawia faktury VAT/rachunki Zamawiaj cemu na podstawie 

skierowa , opatrzonych piecz tk Zamawiaj cego. 

2. Faktura/rachunek b dzie zawiera  wykaz wykonanych bada  ze wskazaniem danych: 

imi , nazwisko pacjenta, numer PESEL, dat  wykonania badania, rodzaj wykonanego 

badania, imi  i nazwisko lekarza kieruj cego. 

 

§ 7 

Zamawiaj cyzastrzega sobie prawo realizacji umowy tak e w zakresie wynikaj cym 

z powstania w trakcie jej realizacji jego uzasadnionych potrzeb na zasadach ustalonych 

w drodze wzajemnych uzgodnie  stron. 

 

§ 8 

Przyjmuj cy zamówieniejest zobligowany do poddawania kontroli zwi zanych z realizacj  

niniejszej umowy us ug na zasadach wynikaj cych z ustawy z dnia 27. sierpnia 2004 r. 

o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz.U. z 2008 r., 

Nr 164, poz.1027ze zm.), jak i innych obowi zuj cych ustaw maj cych zastosowanie do 

niniejszej umowy. 

 

§ 9 

1. Przyjmuj cy zamówienie podlega obowi zkowi ubezpieczenia od odpowiedzialno ci 

cywilnej oraz o wiadcza, e posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej 

z tytu u udzielenia wiadcze  zdrowotnych, zgodnie z wymogami okre lonymi 

w obowi zuj cych przepisach prawa. 

2. Przyjmuj cy zamówienie zobowi zuje si  do zachowania ci ci ubezpieczenia od 

odpowiedzialno ci cywilnej oraz do przed enia Zamawiaj cemu kserokopii dowodu 

aktualizacji polisy ubezpieczeniowej, po ka dorazowym up ywie terminu obowi zywania 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno ci cywilnej, w terminie 30 dni od zawarcia 

nowej umowy ubezpieczenia lub przed enia terminu obowi zywania dotychczasowej 

umowy ubezpieczenia. 

 

§ 10 

1. Strony mog  rozwi za  niniejsz  umow  z zachowaniem jednomiesi cznego okresu 

wypowiedzenia na koniec miesi ca kalendarzowego w przypadku powtarzaj cych si  
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uchybie  w zakresie obowi zków zleconych niniejsz  umow  z tym, e wypowiedzenia 

dokonuje si  po uprzednim pisemnym powo aniu si  na uchybienia. 

2. Zamawiaj cymo e rozwi za  niniejsz  umow  bez wypowiedzenia ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku, gdy: 

a. Przyjmuj cy zamówienie utraci prawo wykonywania wiadcze  obj tych umow , 

b. dzia alno  Przyjmuj cego zamówienie w zakresie udzielania wiadcze  zdrowotnych 

ulegnie rozwi zaniu, 

c. Przyjmuj cy zamówienie nie spe ni wymogów okre lonych w § 9 ust.2 umowy, 

d. stwierdzone zostan  ra ce uchybienia Przyjmuj cego zamówienie w zakresie 

wykonywania przez niego zamówienia. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maj  zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowi zuj ce przepisy prawa – 

ciwe dla przedmiotu umowy. 

 

§ 13 

Spory wynik e w trakcie wykonywania niniejszej umowy Strony zobowi zuj  si  podda  

rozstrzygni ciu S du w ciwego dla miejsca siedziby Zamawiaj cego. 

 

§ 14 

Umowa zosta a sporz dzona w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach po jednym dla ka dej 

ze Stron. 

 

 
 
 
 
…………………………………… ……………..…………………… 
 Zamawiaj cy                                                            Przyjmuj cy Zamówienie 
 
 
 


