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 UMOWA Nr SZ/…/2021 
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE  

WYKONYWANIA BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO 
 

zawarta w dniu …………. 2021 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grenadierów 51/59, zarejestrowaną  
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000478458 posiadającą NIP nr 1132869037 oraz REGON 002153989, 
zwaną dalej „Udzielający  zamówienia”, 
reprezentowaną przez:    
Panią dr hab. n. med. Beatę Jagielską   - Prezes Zarządu Spółki 
Pana Adriana Bochnia      -  Członka Zarządu Spółki 

a 
……………… 
 z siedzibą …………………….przy ul. …………….  wpisaną do ………………… pod numerem 
……………….., oznaczoną  numerami  NIP …………………..  , REGON ……………………,   
zwaną dalej „Przyjmującym zamówienie” 
reprezentowaną przez: 
…………………………..  
 

Umowa zawarta bez stosowania art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 711, z późn.zm.), ponieważ wysokość wynagrodzenia za świadczenia 
zdrowotne udzielone na podstawie umowy nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ustalonego zgodnie z art. 3 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego, zwanych dalej „świadczeniami 
zdrowotnymi”, dla pacjentów Udzielającego zamówienia, w szczególności dla osób będących 
świadczeniobiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia i wiedzę niezbędne do 
wykonywania umowy zgodnie z jej treścią i celem.  

3. Rodzaj i zakres badań (świadczeń zdrowotnych) określa załącznik do umowy. 
 

§ 2. 
1. Świadczenia zdrowotne (badania), o których mowa w § 1 ust. 1, będą wykonywane w filiach 

terenowych/siedzibach/siedzibie Przyjmującego zamówienie, znajdującymi się pod 
następującymi adresami:  
………………………………………… 

2. Świadczenia zdrowotne (badania), o których mowa w § 1 ust. 1, będą wykonywane przez 
…………………… (zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą). 
 

§ 3. 
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem 
należytej staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i standardami postępowania 
obowiązującymi w danej dziedzinie medycyny, na zasadach wynikających z ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych i innych przepisów, a także zgodnie z wymaganiami 
i warunkami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla świadczeniodawców realizujących 
świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1. 
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§ 4. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w liczbie 
odpowiadającej potrzebom Udzielającego zamówienia. 

2. W ramach niniejszej umowy pacjenci będą zgłaszali się na badania ze skierowaniem na druku 
Przyjmującego zamówienie, podpisanym przez minimum Ordynatora oddziału Udzielającego 
zamówienia. 

3. Udzielający zamówienia: 
1) zgłasza pacjentów hospitalizowanych w trybie „zwykłym” na maksymalnie 2 dni 

roboczych przed terminem  badania; 
2) zgłasza pacjentów hospitalizowanych w trybie „CITO” na maksymalnie 24 godziny 

przed terminem  badania; 
3) zgłasza pacjentów z kartą DILO” na maksymalnie 3 dni robocze przed terminem 

badania; 
4. Udzielający zamówienia zgłasza potrzebę przeprowadzenia badania Przyjmującemu 

zamówienie pod nr telefonu: ………………………………………….(jeśli Przyjmujący 
zamówienie przewiduje taką możliwość) lub drogą elektroniczną (mailowo) na adres: 
………………………….. (jeśli Przyjmujący zamówienie przewiduje taką możliwość). 

5. Badania na CITO będą przeprowadzane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez lekarza 
Udzielającego zamówienia lekarzowi Przyjmującego zamówienie wykonującemu badanie. 

6. Przyjmujący zamówienie wykona opis i będzie gotowy do jego wydania: 
1) w przypadku badania określonego w § 3 ust. 1 w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia badania; 
2) w przypadku badania określonego w § 3 ust. 2 w dniu badania lub po ustaleniu  

z Udzielającym zamówienie w dniu następnym; 
3) w przypadku badania określonego w § 3 ust. 5 w terminie 3 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia badania. 
7. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do zapewnienia transportu pacjentów na badania. Dla 

pacjentów będących w ciężkim stanie klinicznym, wymagających stałego nadzoru lekarskiego, 
Udzielający zamówienia zapewni go we własnym zakresie.  

8. Wyniki badań będą przekazywane Udzielającemu zamówienia za potwierdzeniem odbioru. 
 

§ 5. 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………………………… do dnia 30 

listopada 2022 r. 
2. Umowa zostaje zawarta do kwoty ………………….  (wartość wynikająca z formularza 

oferty/formularza cenowego). 
 

§ 6. 
1. Strony postanawiają, że Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie za każde 

wykonane świadczenie zdrowotne wynagrodzenie określone w cenniku stanowiącym załącznik do 
umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie będzie rozliczał się z Udzielającym zamówienia jeden raz w miesiącu 
wystawiając mu fakturę za wszystkie świadczenia zdrowotne wykonane w miesiącu poprzednim. 

3. Należność za wykonane badania, Udzielający zamówienia ureguluje przelewem w ciągu …….. 
(zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą) dni od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy 
Przyjmującego zamówienie podany na fakturze. 

4. Do rachunku, o którym mowa w ust. 3, dołącza informację o realizacji przyjętego zamówienia 
zawierającą specyfikację wykonanych świadczeń. 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Przyjmujący zamówienie będzie miał prawo naliczyć 
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

 
§ 7. 

Przyjmujący zamówienie odpowiada za szkody spowodowane przez niewykonywanie umowy lub 
będące skutkiem nieprzestrzegania procedur medycznych obowiązujących w tym zakresie. 
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§ 8. 
1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Przyjmującego zamówienie lub Udzielającego zamówienie z powodu 
przyczyny, za którą odpowiedzialność ponosi Przyjmujący zamówienie - w wysokości 10 % 
wartości umowy, określonej w § 5 ust. 2. 

2. Udzielający zamówienia uprawniony jest do żądania od Przyjmującego Zamówienie zapłaty 
kary umownej w wysokości kary umownej lub odszkodowania żądanych od Udzielającego 
zamówienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie umów zawartych pomiędzy 
Narodowym Funduszem Zdrowia, a Udzielającym zamówienia, jeżeli nałożenie kary umownej 
lub obowiązku zapłaty odszkodowania było wynikiem niewykonania lub nienależytego wykonania 
przez Przyjmującego zamówienie zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w kwocie 
przekraczającej wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Udzielający zamówienia ma prawo do potrącania kary umownej z należności Przyjmującego 
zamówienie. 

5. Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Przyjmującego zamówienie z kontynuowania 
umowy. 

6. Za szkody powstałe z innych przyczyn niż wymienione w ust. 1 i 2 Udzielający zamówienia 
odpowiada na zasadach ogólnych. 

 
§ 9. 

W razie wystąpienia przeszkód technicznych uniemożliwiających wykonanie świadczeń zdrowotnych 
objętych przedmiotem umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia Udzielającego zamówienia o zaistniałych zdarzeniach w celu uzgodnienia warunków 
dalszej realizacji wykonywania badań. 

 
§ 10. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowemu Funduszowi Zdrowia na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez 
Udzielającego zamówienia w zakresie wykonania umowy. 

 
§ 11. 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 
1) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w terminach i wysokości określonych  

w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 

2) złożenia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1, najpóźniej w terminie 7 dni od daty 
zawarcia umowy;  

3) utrzymywania przez cały okres obowiązywania umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości 
ubezpieczenia; 

 
§ 12. 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły 
wiadomość przy realizacji postanowień umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
oraz podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Udzielający zamówienia oraz Przyjmujący zamówienie, jako odrębni Administratorzy danych, 
przetwarzają dane osobowe pacjentów w zakresie i sposób konieczny do wykonania umowy, 
w szczególności w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki 
zdrowotnej i leczenia na podstawie obowiązującego prawa. 

 
 



 

 4

§ 13. 
Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach.: 
1) z upływem czasu, na który została zawarta; 
2) w wyniku oświadczenia Przyjmującego Zamówienie z zachowaniem 2 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia; 
3) w wyniku oświadczenia Udzielającego zamówienia, z zachowaniem 2 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia;  
4) w wyniku oświadczenia Udzielającego zamówienia, z zachowaniem dwutygodniowego okresu 

wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, jeżeli Przyjmujący 
zamówienie narusza postanowienia umowy, w szczególności gdy ogranicza dostępność 
świadczeń, zawęża ich zakres lub świadczy je w niewłaściwej jakości, w tym nie przedstawia 
w ustalonym umową terminie opisów badań, a także w przypadku uzasadnionych skarg 
pacjentów, jeżeli związane są one z naruszeniem postanowień umowy lub przepisów prawa 
regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych, albo jeżeli dalsza realizacja umowy z 
innych ważnych przyczyn nie leży w interesie Udzielającego zamówienia. 

 
§ 14. 

Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli Przyjmujący zamówienie: 
1) utracił prawo wykonywania umowy; 
2) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody 

Udzielającego zamówienie; 
3) nie dotrzymał warunków określonych w § 16 niniejszej umowy dotyczących ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej; 
4) w sposób rażący naruszył postanowienia niniejszej umowy. 
 

§ 15. 
Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia  
w przypadku, w którym ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez Udzielającego zamówienia  
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w tym trybie Udzielający 
zamówienia złoży Przyjmującemu zamówienie na piśmie, niezwłocznie po uzyskaniu stosownej 
informacji. 

 
§ 16. 

Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia przekraczającej 30 dni. 
 

§ 17. 
1. Zmiany lub uzupełnienia umowy dokonywane są w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 
2. Udzielający zamówienia przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego zamówienie w poniższym zakresie: 
1) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto wykonywanych świadczeń zdrowotnych, będących 

przedmiotem umowy, w przypadku wprowadzenia nowych uregulowań prawa powszechnie 
obowiązującego, które wymagałyby dokonania takich zmian; 

2) wprowadzenia wszelkich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a zmiany te są korzystne dla Udzielającego 
zamówienia. 

 
§ 18.  

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie m.in. przepisy ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty, odpowiednich rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych, obowiązujące 
zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania  
i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz Kodeks cywilny. 
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§ 19.  

Udzielający zamówienia oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.  
z 2021, poz. 424 z późn. zm.), a Przyjmujący zamówienie potwierdza, że fakt ten jest mu znany  
w chwili zawierania umowy. 

 
§ 20. 

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

§ 21. 
Zmiany lub uzupełnienia umowy dokonywane są w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 22. 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sąd powszechny, właściwy dla siedziby 
Udzielającego zamówienia. 
 
     
  
Przyjmujący zamówienie                          Udzielający zamówienia  
     
 
 
Wykaz załączników: 
- Szczegółowy wykaz badań i cen jednostkowych.  


