Nr postępowania: KO/1/2016

Załącznik nr 3 do SWKO

Umowa nr …….
o udzielenie zamówienia na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie
wykonywania oraz opisywania badań z zakresu tomografii komputerowej
pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
(wzór)

Zawarta w dniu .................r. w Trzebnicy pomiędzy:
Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej z siedzibą w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym
do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125
reprezentowanym przez:
………………………………………………………….
zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia”,
a
……………………………………………………… ………………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
zwaną dalej „Przyjmującym Zamówienie”.

W wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania i opisywania badań
tomografii komputerowej na rzecz pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (nr postępowania
KO/1/2016), przeprowadzonego zgodnie z art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 618) w związku z art. 140, 141, 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1, 2 i 4-6, 152, 153, 154 ust. 1
i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027 z późn. zm.) Strony zawierają Umowę o treści następującej:

1.

§1
Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia w zakresie wykonywania i opisywania badań tomografii komputerowej (TK), zwanymi w dalszej części umowy „świadczeniami zdrowotnymi”.

2.

Szczegółowy zakres świadczenia zdrowotnych jest określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3.

Przyjmujący Zamówienie udzielał będzie świadczeń zdrowotnych całodobowo, przez siedem dni w tygodniu.

4.

Przyjmujący Zamówienie zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie materiały eksploatacyjne, środki kontrastujące i sprzęt medyczny niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz archiwizacji wyników badań, w szczególności udzielał będzie świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem będącego
w jego posiadaniu tomografu komputerowego, spełniającego warunki określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

5.

Świadczenia zdrowotne udzielane będą przez Przyjmującego Zamówienie w pomieszczeniach Szpitala im.
Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 53-55, przy czym z Przyjmującym Zamówienie zostanie
przez Udzielającego Zamówienia zawarta odrębna umowa najmu tych pomieszczeń.

6.

Przyjmujący Zamówienie może udzielać świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób i
podmiotów innych niż Udzielający Zamówienia, jeżeli nie będzie to wpływało negatywnie na wykonanie niniejszej umowy oraz z zastrzeżeniem, że pacjenci Udzielającego Zamówienia będą mieli pierwszeństwo.
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§2
1. Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych jest imienne skierowanie, wystawione przez lekarza Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przechowywania wystawionych skierowań
przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie.
2. W przypadku konieczności wykonania badania TK z podaniem środka kontrastowego, każdorazowo o jego
podaniu decyduje lekarz kierujący na badanie, ewentualnie lekarz radiolog po konsultacji z lekarzem kierującym.
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wykonywania:
a) badań planowanych – nie później niż następnego dnia po telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu pacjenta do badania,
b) badań w trybie pilnym – niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta, najpóźniej po zakończeniu poprzedniego trwającego badania.
4. Wyniki badania muszą być podpisywane przez osoby z odpowiednimi w przedmiotowym zakresie kwalifikacjami i uprawnieniami oraz przekazywane będą przez Przyjmującego Zamówienie bezpośrednio do komórek
organizacyjnych Udzielającego Zamówienia, w których zostały wystawione skierowania na badanie osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku:
a) badań planowych – nie później niż w ciągu 48 godzin od wykonania badania,
b) badań w trybie pilnym – nie później niż w ciągu 1 godziny od wykonania badania.
5. Wyniki badań będą sporządzane w formie pisemnej oraz w formie elektronicznego nośnika danych (płyta
CD).
6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia w sytuacjach koniecznych stałego nadzoru lekarza
anestezjologa podczas wykonywania badania, a także wszelkich środków medycznych i leków niezbędnych
do podjęcia natychmiastowej pomocy medycznej na rzecz pacjenta wymagającego udzielenia takiej pomocy. Ponadto w razie podejrzenia stanu zagrożenia życia pacjenta Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym lekarza kierującego pacjenta na badanie lub lekarza dyżurnego.
§3
1.

Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że świadczenia zdrowotne będą wykonywane przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotowych świadczeń oraz
oświadcza, że świadczenia te wykonywane będą z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących
świadczenia usług medycznych, BHP i ppoż. oraz sanitarno-epidemiologicznych, a także przy użyciu odpowiedniej aparatury i sprzętu medycznego.

2.

W sytuacjach awaryjnych, skutkujących brakiem możliwości wykonania świadczenia zdrowotnego, Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Udzielającego Zamówienia
oraz do zapewnienia wykonania świadczenia zdrowotnego w innej placówce współpracującej z Przyjmującym Zamówienie, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. W takiej sytuacji Przyjmujący Zamówienie wskaże na piśmie Udzielającemu Zamówienia najbliższą placówkę współpracującą, która udzieli świadczenia zdrowotnego.

3.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się na swój koszt
do przetransportowania pacjenta Udzielającego Zamówienia wraz z zapewnieniem mu stosownej opieki
medycznej do miejsca wykonania badania i z powrotem.

4.

Przyjmujący Zamówienie odpowiada na zasadach określonych w niniejszej Umowie za badania wykonywane przez placówki współpracujące.

§4
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie,
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej i zasadami etyki zawodowej, obowiązującymi normami
i przepisami prawa, przy zachowaniu należytej staranności i z poszanowaniem praw pacjentów.
2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielonego
zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie.
§5
1. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia rejestru przyjmowanych zleceń i wyników badań
wykonanych na ich podstawie, sporządzania miesięcznego zestawienia zawierającego wykaz pacjentów
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(imię, nazwisko, PESEL), rodzaj badania i nazwisko lekarza kierującego oraz udostępnienia tego rejestru
Udzielającemu Zamówienia na każde jego żądanie.
2. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w tym zakresie u Udzielającego zamówienia, do ochrony danych zawartych w tej dokumentacji oraz udostępnienia jej na każde żądanie Udzielającego Zamówienia.
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli z zakresu wykonywania umowy
przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienie lub osoby przez niego upoważnione.
4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać również kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz
innych upoważnionych organów i osób na warunkach określonych przepisami prawa.
§6
1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodne z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 22 grudnia 2011 r. o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz zobowiązuje się do jego kontynuowania przez cały obowiązywania Umowy.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przedłożenia Udzielającemu Zamówienie aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w
ust. 1.
3. W przypadku nie wykonania przez Przyjmującego Zamówienie obowiązku wskazanego w ust. 1 lub 2, Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§7
1.

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do sporządzania miesięcznego zestawienia osobno dla każdego
oddziału zawierającego wykaz pacjentów (imię, nazwisko, PESEL), rodzaj badania, nazwisko lekarza kierującego na badanie.

2.

Rozliczenia Stron za wykonanie świadczeń zdrowotnych dokonywane będą miesięcznie, z zastrzeżeniem
ust. 4-7, na podstawie cen jednostkowych brutto oraz ilości świadczeń określonej w oparciu o zestawienia,
o których mowa w ust. 1.

3.

Ceny jednostkowe brutto określony zostały w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej Umowy.

4.

Udzielający Zamówienia będzie płacił z dołu Przyjmującemu Zamówienie ryczałt za badania w kwocie
27 000,00 zł brutto za okresy miesięczne na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego, na podstawie wystawionej faktury wraz z wykazem, o którym mowa w ust. 1.

5.

Faktyczne rozliczenie będzie następowało kwartalnie według ilości wykonanych badań.

6.

Jeżeli w jednym miesiącu wartość wykonanych badań będzie niższa od kwoty ryczałtu, na poczet tegoż
ryczałtu zostaną wliczone badania z innego miesiąca kwartału.

7.

Płatność należności, o których mowa w ust. 5 będzie dokonywana przez Udzielającego zamówienia na
rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kwartalnym zestawieniem ilości i wartości badań
osobno dla każdego oddziału.
§8

1.

Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

2.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienia ma prawo obciążyć Przyjmującego Zamówienie następującymi karami:
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a)

3.
4.

1.
2.
3.

z tytułu zwłoki w wykonaniu świadczeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w stosunku do
terminów wskazanych w § 2 ust. 3 i 4 – karę umowną w wysokości 3% wartości badań wykonanych
w poprzednim miesiącu,
b) w przypadku rażących naruszeń umowy, o których mowa w § 9 ust. 5 lit. a) – c) – karę umowną w wysokości w wysokości 3% wartości badań wykonanych w poprzednim miesiącu.
Udzielający Zamówienia ma prawo do potrącenia kar, o których mowa w ust. 2 z wynagrodzenia należnego
Przyjmującemu Zamówienie.
Jeżeli szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższy wysokość kar umownych, Udzielający Zamówienia może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§9
Umowa zostaje zawarta na czas określony wynoszący 24 miesiące, to jest od dnia 01.08.2016r. do dnia
31.07.2018r.
Przyjmujący Zamówienie rozpocznie udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 01.08.2016r. po protokolarnym przekazaniu mu pomieszczeń, o których mowa w § 1 ust. 5.
Udzielający zamówienia ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień umowy, w szczególności w przypadku gdy:
a) Przyjmujący Zamówienie nie prowadzi dokumentacji medycznej i statystycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) Przyjmujący Zamówienie nie prowadzi rejestru wykonywanych badań oraz nie sporządza miesięcznego zestawienia, o którym mowa w § 7 ust. 1;
c) Przyjmujący Zamówienie nie wskaże i nie zapewni wykonania badania oraz jego opisu przez placówkę
współpracującą, w sytuacjach, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy;
d) Przyjmujący Zamówienie w pierwszej kolejności będzie udzielał świadczeń zdrowotnych osobom
i podmiotom trzecim.

5. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy najmu, o której mowa w § 1 ust. 5.

1.
2.
3.

1.

§ 10
Przyjmujący zamówienie nie może przenieść bez zgody Udzielającego zamówienia na osobę trzecią praw i
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu zamówienie przetwarzanie danych osobowych pacjentów Szpitala, w zakresie i celu niezbędnym do wykonywania niniejszej Umowy.
Każda ze stron zobowiązana jest do podejmowania wszelkich działań niezbędnych dla ochrony danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w
tym szczególności do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 tej
ustawy.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

3.

Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony powinny w pierwszej kolejności starać się
rozstrzygnąć polubownie.

4.

W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia spory wynikłe między Stronami rozstrzygać będzie Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego Zamówienia.

5.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
Stron.

_______________________

_______________________

Udzielający Zamówienia

Przyjmujący Zamówienie
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