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Załącznik nr 4 
do szczegółowych warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej  w zakresie radiologia i diagnostyka obrazowa - wariant I 

 
               

UMOWA NR   ………/2022 
NA UDZIELANIE   ŚWIADCZEŃ   ZDROWOTNYCH 

Zawarta w oparciu o art. 26, 26a i 27  ustawy  z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej    
(Dz. U. z 2022, poz. 633 z późn. zm.) 
 
zawarta dnia  ……………………….r. w Suwałkach pomiędzy : 

Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,  ul. Szpitalna 60, 16-40 Suwałki, 

NIP 844-17-86-376, REGON 790319362, reprezentowanym przez 

Dyrektora   -  Adama Szałanda 

zwanym „Udzielającym zamówienie”, 

a 

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

Zwanym dalej Przyjmującym zamówienie 

 

Przyjmujący zamówienie został wybrany w trybie konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o 

regulamin konkursu obowiązujący u Udzielającego Zamówienie. 

 

                                                                § 1  
1. Udzielający zamówienie powierza, a Przyjmujący  zamówienie przejmuje na siebie 

obowiązek udzielania świadczeń  zdrowotnych dla pacjentów objętych statutową 
działalnością Udzielającego zamówienie wykonywanych w formie kompleksowego 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Udzielającego zamówienie, w zakresie 
usług określonych w § 2 niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji: 
1) Umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodnie z warunkami realizacji 

umowy, 
2) Umów zawartych z innymi zleceniodawcami, z którymi Udzielający zamówienie posiada 

stosowne umowy. 
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych              w 

ramach godzin ordynacji lekarskiej oraz poza godzinami ordynacji lekarskiej w ilości ………. 
godz. średniomiesięcznie. Rozliczenie przepracowanych godzin będzie następowało w 
rozliczeniu kwartalnym.  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach 
Zakładu Diagnostyki Obrazowej. 

2. Przyjmujący zamówienie w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zobowiązuje się do: 
1) wykonywania oraz opisywania badań tomografii komputerowej (TK),  
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2) wykonywania oraz opisywania badań ultrasonograficznych USG  
3) wykonywania oraz opisywania badań  rentgenowskich (RTG)  
4) udzielania konsultacji radiologicznej, 
5) współpracy z innym komórkami organizacyjnymi Udzielającego Zamówienie 
6) zastępstwa  kierownika / koordynatora ZDO na jego polecenie, 
7) właściwego prowadzenia obowiązującej dokumentacji medycznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznymi 
regulacjami Udzielającego zamówienie 

8) wykonywania innych czynności  zleconych przez Udzielającego zamówienie zgodnie z 
kompetencjami Przyjmującego zamówienie, po uprzednim wyrażeniu zgody przez 
Strony umowy, 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych według 
określonego przez strony  harmonogramu zwanego w dalszej części umowy grafikiem. 

5. Za zatwierdzony grafik na dany miesiąc kalendarzowy uważa się grafik z podpisany przez Z-
cę Dyrektora ds. lecznictwa Udzielającego zamówienie lub osobę przez niego upoważnioną. 

6. Na Przyjmującym zamówienie spoczywa obowiązek zapoznania się z zatwierdzonym 
grafikiem. 

7. Grafik na następny miesiąc kalendarzowy zostanie zatwierdzony najpóźniej na 5 dni przed 
rozpoczęciem   danego miesiąca kalendarzowego. 

8. Potwierdzenie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej następuje za pomocą karty 
magnetycznej w systemie elektronicznym. 

9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania usług, o których mowa w ust.1 
nieprzerwanie, przez okres obowiązywania umowy, na warunkach w niej określonych. 
 

      § 2 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielenia świadczeń zdrowotnych  z 

najwyższą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i standardami postępowania i 
procedur medycznych, na zasadach wynikających z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza 
dentysty, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych i innych przepisów szczegółowych. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do 
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. O utracie uprawnień, o których mowa w ust. 2 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować na piśmie Udzielającego zamówienie. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów 
dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, przepisów dotyczących podmiotów 
leczniczych wykonujących działalność leczniczą , BHP, ppoż,  w tym przyjętych standardów 
postępowania i procedur medycznych oraz innych przepisów wewnętrznych 
obowiązujących u Udzielającego zamówienie. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane przez 
niego na podstawie umów z innymi podmiotami leczniczymi nie będą ograniczały realizacji 
obowiązków określonych niniejszą umową, jak tez nie będą zwiększały kosztów świadczeń 
stanowiących przedmiot tej umowy. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz 
ochrony danych osobowych pacjentów Szpitala w zakresie informacji przetwarzanych i 
przechowywanych w związku z udzielonym świadczeniem. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w okresie obowiązywania niniejszej umowy 
posiadać aktualne szkolenie z zakresu BHP, aktualne badania lekarskie oraz obowiązkowe 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. 
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Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 
prawa. Kserokopie dokumentów należy złożyć u Udzielającego zamówienie w terminie do 
dnia  zawarcia umowy. 

8. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi obowiązującymi 
procedurami oraz instrukcjami dotyczącymi udzielania świadczeń stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. 

9. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest posiadać zaświadczenie lekarskie od lekarza 
uprawnionego do badań profilaktycznych o zdolności do udzielania świadczeń określonych 
w niniejszej umowie. 

10. Przyjmujący zamówienie nie może prowadzić u Udzielającego zamówienie działalności 
wykraczającej poza zakres umowy i konkurencyjnej wobec działalności statutowej 
prowadzonej przez Udzielającego zamówienie. 

11. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych 
przez Udzielającego zamówienie. 

12. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do pozostania w pełnej dyspozycyjności w czasie 
udzielania świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 
 
 

   § 3 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w § 1  na rzecz 

osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych, w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o 
świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285 z 
późn.zm.). 

2. Poza osobami, o których mowa w ust. 1 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielać 
świadczeń zdrowotnych także innym osobom w każdym przypadku wystąpienia 
bezpośredniego  zagrożenia życia lub zdrowia tych osób. 

3. Przyjmujący zamówienie jest uprawniony i zobowiązany do współpracy z personelem 
medycznym zatrudnianym przez Udzielającego zamówienie, osobami i podmiotami 
wykonującymi świadczenia medyczne, osobami wykonującymi obsługę administracyjną i 
gospodarczą, w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Udzielający zamówienie zleca Przyjmującemu zamówienie nadzór nad pracą personelu 
średniego zatrudnionego w ZDO. 

    
   § 4 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy  udzielaniu świadczeń w zakresie 
udzielonego  zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie i Przyjmujący  
zamówienie. 

2. Za  szkody wyrządzone w majątku Udzielającego zamówienie Przyjmujący zamówienie 
odpowiada w pełnej wysokości,  jeśli powstaną one z powodu jego zawinionego działania 
lub  zaniechania. 

                                                                                  
   § 5 

1. Udzielający  zamówienie ponosi odpowiedzialność za stan sanitarny i  epidemiologiczny 
obiektu,  gospodarkę  odpadami  niebezpiecznymi oraz stan  techniczny  udostępnionego 
pomieszczenia  Przyjmującemu  zamówienie w ramach realizacji  niniejszej  umowy. 

2. Udzielający  zamówienie zobowiązuje się  zapewnić i udostępnić infrastrukturę, leki, sprzęt 
i materiały opatrunkowe w zakresie niezbędnym do  świadczenia usług  objętych umową. 

3. Udzielający zamówienie zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie pełny 
dostęp do środków znajdujących się w jego dyspozycji, niezbędnych do wykonywania 
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świadczeń określonych w niniejszej umowie, a w szczególności do leków, opatrunków, 
środków dezynfekcyjnych oraz sprzętu jednorazowego użytku stosowanych podczas 
udzielania świadczeń zdrowotnych, 
 

§ 6 
1. Za zrealizowane świadczenia opieki zdrowotnej określone w niniejszej umowie 

Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości: 
…………….. brutto (słownie złotych: ………………………………………..) za jedną godzinę udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale w ramach ordynacji lekarskiej, 
…………….. brutto (słownie złotych: ………………………………………..) za jedną godzinę udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale w ramach dyżuru medycznego, 

2. Stawka za godzinę, o której mowa w ust. 1 jest podwyższana o 5,00 zł brutto (słownie : pięć 
złotych 00/100) z uwagi na dojazd spoza terenu miasta Suwałki w odległości pow. 50 km. 

3. W przypadku pełnienia zastępstwa za Ordynatora/Lekarza kierującego oddziałem ustala się 
dodatkowe wynagrodzenie stanowiące 50% stawki za jedną godzinę udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej w godzinach ordynacji lekarskiej w przypadku zastępstwa pow. 2 dni 
roboczych. 

4. Podstawą wypłaty należnego wynagrodzenia jest przedłożenie rachunku wraz z wykazem 
godzin udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z rejestratora systemu KS ZZL za dany 
miesiąc przez Przyjmującego zamówienie. 

5. Przyjmujący zamówienie ponosi koszty związane z użytkowaniem sprzętu medycznego oraz 
bazy lokalowej w wysokości 0,5% miesięcznej wartości umowy. Rozliczenie nastąpi w ciągu 
60 dni od zakończenia kwartału na zasadzie  wzajemnej kompensaty. 

6. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Przyjmującego zamówienie Udzielający 
zamówienie może potrącić z należności, o której mowa w ust. 1 od 1% do 20% należnej 
kwoty. Potrącenie wymaga uzasadnienia na piśmie. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  będzie  płatne  przez  Udzielającego  zamówienie 
przelewem  na rachunek bankowy  Przyjmującego zamówienie nr 
……………………………………………………., w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. 

 
 

§ 7 
1. Udzielający zamówienie oraz NFZ mają prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie 

wykonywania usług medycznych zgodnie z niniejszą umową,   oraz  wymogami  określonymi  
przez NFZ.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przez NFZ na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1285 z późn.zm.) w zakresie 
wynikającym z umowy. 
 

         § 8 
        

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od  1 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 
2024  roku  z możliwością jej  przedłużenia , nie dłużej jednak niż do  czasu zakończenia 
określonych świadczeń opieki zdrowotnej. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu:  
a) z upływem  czasu, na  który była zawarta, 
b) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych, 
c) wskutek oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
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wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, 
d) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu  wypowiedzenia , w 

przypadku gdy druga  strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.  
 

§ 9 
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia obowiązującej u 
Udzielającego zamówienie dokumentacji medycznej, statystycznej oraz innej dokumentacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązek ten dotyczy również dokumentacji prowadzonej 
w formie elektronicznej. 

 
§  10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w 
formie aneksu. 

2. Strony  oświadczają, że od dnia zawarcia niniejszej umowy wszystkie oświadczenia i  
powiadomienia powinny  być  dokonywane w formie pisemnej i doręczane osobiście za 
potwierdzeniem odbioru, bądź przesłane listem poleconym  na adresy  Stron wskazane w 
niniejszej umowie. 

3. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o 
działalności leczniczej oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wszelkie spory i rozbieżności wynikające z niniejszej Umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla   Przyjmującego  zamówienie. 

 
§ 11 

 Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.    
 
 

Przyjmujący  zamówienie:      Udzielający  zamówienie:  

 
…………………………..                                        …………………………..    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AF/AF 

  


