~ Wzór ~
UMOWA Nr ..........................
w zakresie ...................................
zawarta w dniu ............................ pomiędzy:
....................................................................................................................................................................
zwanym w treści umowy Udzielającym zamówienia, reprezentowanym przez:
.......................................................................................................
a
....................................................................................................................................................................
.........., zwanym w treści umowy Przyjmującym zamówienie, reprezentowanym przez:
.......................................................................

1.
2.
3.
4.

5.

§1
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie na zlecenie
Udzielającego zamówienia badań wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy.
Podstawą wykonania badania będzie skierowanie wystawione przez Udzielającego zamówienia
opatrzone pieczątką zakładową oraz podpisane przez upoważnionego lekarza.
Szczegółowe zasady i organizację wykonywania przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2
do niniejszej umowy.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udostępnienia i serwisowania zestawu
komputerowego do systemu Teleradiologii – specyfikację określa załącznik Nr 3 do niniejszej
umowy.
Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie koszty, organizację i odpowiedzialność za łącza do
systemu Teleradiologii.

§2
1. Przyjmujący zamówienie realizuje przedmiot zamówienia z należytą starannością, dostępnymi
metodami i środkami oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej respektującej prawa pacjenta.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia wykonywania badań przez osoby
legitymujące się wymaganymi kwalifikacjami.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań w pomieszczeniach z użyciem
sprzętu i aparatury spełniających wymagania określone w odpowiednich przepisach prawa.
4. Świadczenia zdrowotne wykonywane przez Przyjmującego zamówienie na podstawie umów z
innymi podmiotami nie będą ograniczały realizacji obowiązków określonych niniejszą umową, jak
też nie będą zwiększały kosztów świadczeń stanowiących przedmiot tej umowy.
5. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do poddania się kontroli przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w zakresie wykonywania niniejszej umowy.
6. Realizacja badań następuje całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

§3
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonywanie
przedmiotu umowy.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania zawartej umowy ubezpieczenia OC
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.12.2007 r. w sprawie obowiązującego
ubezpieczenia OC.
§4

1. Udzielający zamówienia będzie obciążony za zlecone badania, według cen ujętych w cenniku
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej o każdorazowej
zmianie cen.
3. Zmiany cen mogą mieć miejsce nie częściej niż 2 razy w roku, jednocześnie pierwsza zmiana cen nie
może nastąpić wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia obowiązywania umowy.
4. Zmieniona cena obowiązywać będzie strony od 1 dnia miesiąca po zgłoszeniu zmiany przez
Przyjmującego zamówienie, jednak nie wcześniej niż od 10-go dnia od otrzymania pisemnego
zawiadomienia o dokonanej zmianie.
5. Należność za wykonane badania uiszczana będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez
Przyjmującego zamówienie po zakończeniu każdego miesiąca.
6. Jako załącznik do faktury VAT Przyjmujący zamówienie sporządzi wykaz wykonanych badań na
rzecz Udzielającego zamówienia wg wzoru:
Nazwisko i imię
pacjenta

PESEL
pacjenta

Nazwa jednostki
(oddział, poradnia)
zlecającej badanie

Lekarz
zlecający

Data
realizacji

Rodzaj
badania

Cena
badania

7. Należność, o której mowa w ust. 3 przekazywana będzie na rachunek:
..............................................................................................................................
8. Termin płatności ustala się na 21 dni od daty wystawienia faktury.
9. Za nieterminowe regulowanie należności będą naliczane odsetki ustawowe.
§5
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……....................do dnia 31.12.2014
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym terminie na zasadzie porozumienia stron.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków umowy przez którąkolwiek ze stron, druga
strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§6
1. Wszelkie zmiany umowy mogą mieć miejsce wyłącznie w formie pisemnych aneksów i będą
dokonywane za zgodą obustronną.
2. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Udzielającego zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy KC.
4. Umowa wchodzi w życie od dnia z dniem podpisania.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Udzielający zamówienia

Przyjmujący zamówienie

