
 

załącznik nr 2b  

do zarządzenia wewnętrznego nr 44/2022 

WZÓR 
 
 
 
 

UMOWA 
NR …………… 

 
zawarta w dniu ……………………. 2021 r. w Otwocku pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. A. Grucy CMKP z siedzibą w Otwocku, 

adres: ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, organizacji, fundacji i 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047820, NIP: 

5321662948, 

reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Jarosława Czubaka - Dyrektora 

zwanym w treści umowy „Udzielającym zamówienia", 

 

a 
 
…………………. 
zwanym w treści umowy „Przyjmującym Zamówienie” 

 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Przyjmującego zamówienie świadczeń zdrowotnych z 
zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej na rzecz świadczeniobiorców pobierających świadczenia 
opieki zdrowotnej u Udzielającego zamówienia oraz wykonywanie działalności leczniczej w dziedzinie 
radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,  
w ramach dyżurów, na zasadach określonych w § 3. 

2.  Świadczenia zdrowotne udzielane przez Przyjmującego Zamówienie obejmują: 
1) nadzór nad badaniami wykonywanymi w pracowniach wchodzących w skład Zakładu Diagnostyki 

Obrazowej, konsultacje badań opisanych przez lekarzy rezydentów, konsultacje badań 
zgłaszanych na bieżąco przez lekarzy ortopedów, przygotowywanie i prowadzenie kominków 
radiologicznych 

2) opisywanie badań obrazowych – USG, TK, MR, RTG, 
3) wykonywanie interwencji – podawanie leków, blokady nerwów obwodowych, ewakuacje 

zbiorników płynu wykonywane pod kontrolą USG lub skopii RTG, 
4) wykonywanie badań artrograficznych –podawanie kontrastu i opis, wyłącznie po uprzedniej 

każdorazowej zgodzie wyrażonej pisemnie przez Dyrektora Naczelnego Udzielającego 
Zamówienie lub przez osobę przez niego upoważnioną, z wyłączeniem pacjentów 
ambulatoryjnych (zgoda nie jest wymagana), 

5) wykonywanie badań angiografii aorty brzusznej i kończyn dolnych, 
6) przyjazd do siedziby Udzielającego Zamówienie, na wezwanie, poza harmonogramem, o którym 

mowa w ust. 3 poniżej. 
3. Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał ustalone z Kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej 

lub osobą przez niego upoważnioną świadczenia zgodnie z harmonogramem ustalanym raz w 
miesiącu  

4. Zakres świadczonych usług w poszczególnym miesiącu oraz harmonogram, o którym mowa w ust. 3 
ustalany jest przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej lub osobę przez niego upoważnioną 
w porozumieniu z Przyjmującym zamówienie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, który obejmuje i jest dla stron bezwzględnie obowiązujący. Ewentualne 
zmiany dokonane mogą zostać wyłącznie za zgodą Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej lub 
osoby przez niego upoważnionej . 

5. Przyjmujący zamówienie wykonywać będzie przedmiot umowy samodzielnie i osobiście zgodnie z 
harmonogramem lub na wezwanie. 

§2 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje i 

umiejętności do wykonania przedmiotu umowy oraz, że jego stan zdrowia umożliwia 
wykonywanie przedmiotu umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek uczestniczenia w planowanych szkoleniach 
organizacyjnych, bhp i przeciwpożarowych, organizowanych przez Udzielającego zamówienia. 

 
§3 [Teleradiologia] 

1. Przyjmujący zamówienie wykonuje w przypadkach ustalonych z Kierownikiem Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej lub osobą przez niego upoważnioną w ramach dyżuru usługi 



teleradiologiczne, przez które strony rozumieją elektroniczne przesyłanie obrazów 
radiologicznych do Przyjmującego zamówienie,  
w celu ich opisu lub konsultacji, za pomocą łączy do transmisji danych, regulowane 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie standardów 
organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej 
za pośrednictwem system teleinformatycznych; 

2. Udzielający zamówienie udostępnia Przyjmującemu zamówienie dostęp do sieci poprzez 
bezpieczne łącza VPN, na zasadach określonych wewnętrznymi regulacjami Udzielającego 
zamówienia. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że: 
a.  posiada specjalizację …… stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie rentegodiagnostyki, 

radiologii, radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej i jest uprawniony do 
wykonywania usługi teleradiologicznej w zakresie badań radiograficznych (I stopień 
specjalizacji)/ w zakresie badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego 
oraz cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty), 

b. wykonanie usługi teleradiograficznej odbywa się zgodnie z powołanym  
w ust. 1 rozporządzeniem, 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dysponować sprzętem technicznym odpowiednim do 
świadczenia usług teleradiologii. Udzielający zamówienia nie jest zobowiązany wyposażyć 
Przyjmującego w odpowiedni sprzęt. 

5. Podstawą wykonania usługi teleradiologicznej, jest zlecenie, wystawione zgodnie z warunkami 
określonymi w Rozporządzeniu. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do sporządzenia oceny i opisu obrazu  
radiologicznego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu. 

7.  Udzielający zamówienia uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli jakości usług 
teleradiologicznych na zasadach określonych w Rozporządzeniu. 

§4 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do  wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym 

stanem wiedzy medycznej, ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej i należytą starannością 
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Udzielanie świadczeń, z zastrzeżeniem §3 ust.4,odbywać się będzie przy wykorzystaniu sprzętu, 
aparatury i innych środków Udzielającego zamówienie, niezbędnych do udzielania tych świadczeń. 

3. Celem zabezpieczenia właściwego wykonania świadczeń Udzielający zamówienia zapewnia i ponosi 
koszty: 

1) współdziałania personelu medycznego, którego współpraca jest niezbędna do udzielania 
świadczeń objętych umową, 
2) leków, wyrobów medycznych, 
3) konserwacji i naprawy bieżącej sprzętu Udzielającego zamówienia będących skutkiem 
normalnego zużycia lub wymogów technicznych, 
4) usunięcia uszkodzeń lub awarii, za które nie ponosi odpowiedzialności Przyjmująca 
zamówienie, 
5) korzystania z odpowiedniej dokumentacji i druków. 

4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność z obowiązkiem naprawienia lub pokrycia szkód za: 
1) umyślne zagubienie lub szkodzenie użytkowanego sprzętu Udzielającego zamówienie 
2) uszkodzenie lub awarię sprzętu spowodowaną lekkomyślnością lub niedbalstwem Przyjmującego 
zamówienie, powstałe w trakcie obowiązywania umowy. 

5. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia właściwym osobom 
wszelkich stwierdzonych uszkodzeń sprzętu – przed przystąpieniem do jego użytkowania oraz awarii, 
które wystąpiły w trakcie użytkowania. 

6. Świadczenia zdrowotne będą udzielane przez Przyjmującego zamówienie osobiście. 
7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości udzielania 

świadczeń, a w szczególności do ich udzielania przez cały okres obowiązywania umowy. 
8. W razie choroby lub innego wypadku losowego uniemożliwiającego wykonania umowy Przyjmujący 

zamówienie jest zobowiązany najpóźniej tego samego dnia powiadomić Kierownika Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej. 

9. Za spełnienie warunku powiadomienia, o którym mowa w ust. 8 strony uznają powiadomienie 
dokonane w terminie późniejszym, jeśli Przyjmujący zamówienie udokumentuje brak możliwości 
skutecznej realizacji tego obowiązku w terminie określonym w ust. 8. 

10. W przypadku wystąpienia niezależnej od Przyjmującego zamówienie przyczyny uniemożliwiającej 
wykonywanie umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współdziałania z Udzielającym 
zamówienia w zapewnieniu zastępstwa do czasu ustania przeszkody. Za współdziałanie uznaje się 
zwrócenie z wnioskiem do innych lekarzy świadczących dla Udzielającego zamówienia usługi 
radiologiczne. W przypadku odmowy współdziałania Przyjmujący zamówienie obowiązany jest 
powiadomić Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej lub osobę przez niego upoważnioną o braku 
możliwości zapewnienia zastępstwa. 

11. W przypadku: 
2. braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 8, 
3. niepowiadomienia Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej o braku możliwości zapewnienia 



zastępstwa 
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do pokrycia kosztów zastępstwa i świadczeń udzielonych w 
zakresie przedmiotu niniejszej umowy przez innego lekarza specjalistę. Pokrycie kosztu nastąpi poprzez 
potrącenie z bieżącej należności Przyjmującego zamówienie należności za świadczenia udzielone w 
zastępstwie Przyjmującego zamówienie. 
13. Przyjmujący zamówienie ma prawo do przerwy w wykonywaniu umowy bez konieczności 
ustanowienia zastępstwa do 26 dni roboczych w ciągu roku, z zastrzeżeniem, że przerwa nie może trwać 
dłużej niż 15 dni roboczych w danym miesiącu. O terminie skorzystania z przerwy Przyjmujący 
zamówienie powiadomi Udzielającego zamówienia najpóźniej na 30 dni przed pierwszym dniem jej 
wykorzystania. 

§5 
Przyjmujący zamówienie w czasie realizacji umowy współpracuje z lekarzami i pielęgniarkami 
udzielającymi świadczeń na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia i w tym celu może wydawać 
stosowne zalecenia. 

§6 
 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 
1) prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami i według obowiązujących u 

Udzielającego zamówienia zasad i wzorów oraz sprawozdawczości statystycznej na zasadach 
obowiązujących w podmiotach leczniczych, 

2) znajomości i przestrzegania przepisów określających prawa pacjenta, 
3) znajomości i przestrzegania zasad wykonywania zawodu lekarza, określonych w ustawie z 5 

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, 
4) znajomości i przestrzegania standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez 

Udzielającego zamówienia, 
5) znajomości i przestrzegania zasad Kodeksu etyki lekarskiej, 
6) stosowania się do zarządzeń wewnętrznych Udzielającego zamówienia o charakterze 

porządkowym i organizacyjnym, 
7) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: 
ustawa) 

8) znajomości i przestrzegania przepisów dotyczących sposobu prowadzenia i udostępniania 
dokumentacji medycznej, 

9) poddania się kontroli w zakresie i na zasadach określonych w § 9 umowy, 
10) przestrzegania zasad współdziałania z innymi lekarzami i pozostałym personelem medycznym 

oraz przestrzegania norm zachowań ustalonych u Udzielającego zamówienia, 
11) dbałości o wizerunek Udzielającego zamówienia, respektowania przepisów i zarządzeń 

obowiązujących u Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności przepisów ppoż. i BHP, 
dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych, 

12) niepobierania za udzielanie świadczeń jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub ich 
rodzin z tytułu wykonywania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy pod rygorem jej 
rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, 

13) przedłożenia, na wezwanie Udzielającego zamówienia, zaświadczenia lekarskiego, z którego 
wynikać będzie zdolność do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, a także oświadczenia  
w sprawie obowiązkowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

 
§7 

 
1. Na okres udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową Przyjmujący zamówienie zobowiązany 

jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w 
związku z ich udzielaniem na warunkach i w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, tj. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą. 

2. Przyjmujący zamówienie przedkłada Udzielającemu zamówienia polisę ubezpieczeniową w dniu 
zawarcia niniejszej umowy.  

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia przez cały 
okres obowiązywania umowy, nie zmniejszania kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia i jego zakresu 
oraz przedłożenia potwierdzonej kopii nowej polisy ubezpieczenia na pozostały okres obowiązywania 
umowy, najpóźniej do ostatniego dnia ważności poprzedniej polisy. 

 
§8 

1. Przyjmującego zamówienie obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej oraz tajemnicy 
kontraktowej. 

2. Udzielający zamówienia oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych 



określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz ustawie. 
3. Przyjmujący zamówienie zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 

osobowych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i 
ustawy. 

4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z 
przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i ustawy. 

5. Przyjmujący zamówienie zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane 
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązana jest do natychmiastowego (maksymalnie w ciągu 24h)  
powiadomienia (Udzielającego zamówienia o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności 
danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się umożliwić Udzielającemu zamówienia 
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych w sytuacjach 
odnotowania incydentu, o którym mowa w ust. 6. 

8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie 
natychmiastowym w przypadku stwierdzenia łamania przez Przyjmującego zamówienie 
warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z 
wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§9 
Udzielając świadczeń zdrowotnych, Przyjmujący zamówienie będzie stosował standardową odzież 
ochronną. Koszty zakupu odzieży ponosi Przyjmujący zamówienie. 
 

§10 
1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do poddania się kontroli przeprowadzonej przez 
Udzielającego zamówienia, w tym również przez organy i instytucje uprawnione do kontroli Udzielającego 
zamówienia, w zakresie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 
1) sposobu udzielania świadczeń, 
2) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną i innymi środkami niezbędnymi do 
udzielania świadczeń zdrowotnych, 
3) prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej. 
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia, w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3. W przypadku wykonania badania, o którym mowa w §1 ust 2 pkt 4) bez wymaganej zgody, 
Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie za badanie nie przysługuje. 

 
§11 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi wobec Udzielającego zamówienia pełną odpowiedzialność za 
niewykonanie, lub niewłaściwe wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego 
zamówienia Przyjmujący zamówienie ponosi solidarnie z Udzielającym zamówienia. 

 
§12 

1. Za wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie przedmiotu umowy Udzielający zamówienia będzie 
dokonywał zapłaty według ustalonej przez strony stawki w wysokości: 

1) …………. zł brutto (słownie: …………złotych) za 1 godzinę wykonywania nadzoru nad badaniami 
wykonywanymi w pracowniach wchodzących w skład ZDO, konsultacje badań opisanych przez 
lekarzy rezydentów, konsultacje badań zgłaszanych na bieżąco przez lekarzy ortopedów, 
przygotowanie i prowadzenie kominków radiologicznych  

2) ………. zł brutto (słownie: ……… złotych) za opis 1 badania TK, 
3) ………. zł brutto (…………. złotych) za wykonanie 1 badania angiografii aorty brzusznej i kończyn 

dolnych, 
4) ………………. zł brutto (słownie: ………………….. złotych) za opis 1 badania MR 
5) ……………. zł brutto (słownie: ….. złotych) za opis 1 badania USG, 
6) …………… zł brutto (słownie: …….. złotych) za opis 1 badania RTG, 
7) ………..zł brutto (słownie: ……………. złotych) za wykonanie 1 zabiegu, o którym mowa w §1 ust. 

2 pkt 3) umowy, 
8) za wykonanie badania artrograficznego: 

a) artrografia MR – ……………….. zł brutto (słownie: ………….. złotych), 
b) artrografia TK – ………. zł brutto (słownie: ……….. złotych). 

9) ………….. zł brutto (słownie: …………… złotych) za przyjazd do siedziby Udzielającego 
Zamówienia na wezwanie poza harmonogramem, o którym mowa w §1 ust. 3 umowy 

10) ………………… zł brutto (……………….. złotych) za każdą zakończoną godzinę pełnienia 
dyżuru, w przypadku zlecenia opisu za czas poświęcony na dokonanie opisu ww. kwota nie 
należy się.  

2. Wypłata należności określonych w ust. 1 następować będzie raz w miesiącu z dołu za miesiąc 
poprzedzający na podstawie rachunku wystawianego przez Przyjmującego zamówienie, w terminie 14 
dni od dnia doręczenia rachunku Udzielającemu zamówienia. 



3. Załącznikiem do rachunku, którego sporządzenie i załączenie warunkuje wypłatę wynagrodzenia, jest 
sporządzony przez Przyjmującego zamówienie wykaz wykonanych czynności w danym miesiącu, w tym 
wykaz godzin wraz z datą wykonywania czynności, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1) umowy oraz wykaz 
godzin wraz z datą pełnienia dyżuru, jeśli był pełniony, potwierdzony przez Kierownika Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej lub osobę przez niego upoważnioną. Wykaz wykonanych czynności musi 
zawierać datę wykonywanej czynności, rodzaj wykonanej czynności, dane jednostki zlecającej, imię i 
nazwisko pacjenta. Wykazy czynności oraz godzin potwierdzany jest przez Kierownika Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej lub osobę przez niego upoważnioną. 
4. Płatność dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego 
zamówienie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego 
zamówienia. 
5. Udzielający zamówienia jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie za każdy 
dzień opóźnienia w zapłacie należności. 

§13 

Umowę zawarto na okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku. 

 
  §14 

1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron lub przez każdą ze stron z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w 
przypadku naruszenia przez Przyjmującego zamówienie zakazów lub niewykonania obowiązków, w 
szczególności określonych w §4, §5, § 6 pkt 13,§7, §8 i §10  umowy. 

 
§15 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Strony w szczególności dopuszczają zmianę wynagrodzenia określonego w §12 ust. 1 umowy, w 
szczególności w sytuacji zmiany koniunktury na rynku, z zastrzeżeniem że zmiana jest dopuszczalna 
jednokrotnie w każdym roku obowiązywania umowy.  
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia. 
 

§16 
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, w szczególności przepisy ustawy o działalności leczniczej, ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
Kodeksu cywilnego. 

 
§17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
…………………………………………    ……..………………………………. 
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA     PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 
 
 
 
 
 
 

 


