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w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert  o  udzielanie zamówienia  na  świadczenia  zdrowotne
na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j. Dz.U.2021 poz.
711 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1  i n. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. .2021 poz. 1285 z późn. zm.)
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zarejestrowanym  w  Sądzie  Rejonowym  Poznań  -  Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  IX  Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP 665-104-26-75 REGON 000311591, KRS 000030801
Reprezentowanym przez: 
Zwanym w dalszej części Umowy jako Udzielający Zamówienia

a
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zarejestrowanym w …........................ pod numerem …......... , , NIP …........................., REGON 
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1) .................................................................. - ........................................................... 
2) .................................................................. - ........................................................... zwanym w dalszej 
części niniejszej Umowy jako Przyjmujący zamówienie
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§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonywanie  opisów  badań  Tomografii  Komputerowej
oraz opisów badań RTG – drogą teleradiologii, dla  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr.
Romana Ostrzyckiego w Koninie

2. Przez badanie należy rozumieć:
a.  W przypadku badania TK i  RTG zleconego przez Zamawiającego każde badanie wynikające
ze zlecenia,
b.  W  przypadku  badania  TK  i  RTG  zleconego  dodatkowo  przez  opisującego  radiologa  (np.
dorobienie innej projekcji czy fazy badania TK) traktuje się jako jednostkowo łączne ze zleceniem
wynikającym z punktu a (wliczone w cenę badania z punktu a),
c. W przypadku badania RTG jednoczasowo tego samego obszaru/narządu (w kilku projekcjach)
rozumie się jako jedno badanie,
d.  w  przypadku  TK  jedna  okolica  anatomiczna  zgodnie  z  regułami  sztuki  medycznej,  które
stanowią:  głowa,  szyja,  klatka  piersiowa,jama  brzuszna,  miednica,  kręgosłup  z  podziałem
na okolice anatomiczne (kręgosłup szyjny, piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem
na odcinki anatomiczne oraz kończyna dolna z podziałem na odcinki anatomiczne.

3. Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  posiada  wszelkie  zezwolenia,  zgody  i  uprawnienia
do udzielania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy.

4. Strony  dopuszczają  możliwość  zmniejszenia  wartości  przedmiotu  umowy  stosownie
do istniejących potrzeb Udzielającego zamówienia. Ilość zlecanych badań będzie każdorazowo
wynikała  wyłącznie  z  bieżących  potrzeb  Udzielającego  zamówienia.  Zmniejszenie  wartości
przedmiotu  umowy  nie  może  stanowić  podstawy  roszczenia  Przyjmującego  zamówienie
względem Udzielającego zamówienia w zakresie wykonania niniejszej umowy i nie ma wpływu
na  wykonanie  wszelkich  praw  i  obowiązków  wynikających  z  umowy,  w  stosunku  do  czego
Przyjmujący zamówienie nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

§ 2. 
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 marca 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku. 
2. Świadczenia zdrowotne objęte umową wykonywane będą każdorazowo zgodnie z pisemnym 

zleceniem Udzielającego zamówienia. 
3. Świadczenie zdrowotne objęte umową wykonywane będą w siedzibie Przyjmującego 

zamówienie lub w innych pomieszczeniach do których Przyjmujący zamówienie posiada tytuł 
prawny.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać Opisy badań za pośrednictwem lekarzy:
a)  specjalistów  w  dziedzinie  radiologii  lub  radiodiagnostyki,  lub  rentgenodiagnostyki,
lub radiologii i diagnostyki obrazowej, w minimalnej ilości 20 osób  
lub 
b)  specjalistów   w  dziedzinie  radiologii  lub  radiodiagnostyki,  lub  radiologii  i  diagnostyki
obrazowej oraz lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lub  lekarz  z  I  stopniem  specjalizacji  w  dziedzinie  radiologii  lub  radiodiagnostyki
lub rentgenodiagnostyki, w minimalnej ilości 20 osób.
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5. Dokonane opisy badań będą wysyłane w formie zwrotnej elektronicznej do Udzielającego
zamówienia w gwarantowanym terminie,zgodnie z poniższą tabelą:

LP POZYCJA TRYB OPISU* CZAS OPISU

1
OPIS RTG
(Z KONTRASTEM ORAZ BEZ KONTRASTU)

TRYB PLANOWE 120 GODZIN

TRYB CITO 24 GODZINY

TRYB NA RATUNEK 2 GODZINY

TRYB SOR 4 GODZINY

2
OPIS TK (Z KONTRASTEM ORAZ BEZ KONTRASTU) 
w tym OPIS TK ANGIO

TRYB PLANOWE 120 GODZIN

TRYB CITO 24 GODZINY

TRYB NA RATUNEK 2 GODZINY

TRYB SOR 4 GODZINY
* Objaśnienia:

TRYB  PLANOWE – PACJENT AMBULATORYJNY
TRYB CITO – PACJENT HOSPITALIZOWANY,
TRYB NA RATUNEK – PACJENT W STANIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA, W TYM PACJENT SOR

            TRYB  SOR – PACJENT KIEROWANY Z SOR

6. Przyjmujący zamówienie gwarantuje możliwość konsultacji telefonicznej z radiologiem.
7. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  wykonywania  opisów  badań,  które  będą

zawierały wszystkie dane wymagane obowiązującymi przepisami i  standardami. Dokonane
opisy  badań,  autoryzowane  podpisem  elektronicznym,  wskazanym  w  §  4,  ust  3
rozporządzenia  MZ  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  rodzajów,  zakresu  i  wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania będą wysyłane w formie zwrotnej
elektronicznej do Udzielającego zamówienia w gwarantowanym terminie.

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się:
1) zapewnić dostępność i gotowość lekarzy :

-  specjalistów  w  dziedzinie  radiologii  lub  radiodiagnostyki,  lub  rentgenodiagnostyki,
lub radiologii i diagnostyki obrazowej, 
lub 
- specjalistów  w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki
obrazowej  oraz  lekarz  w  trakcie  specjalizacji  w  dziedzinie  radiologii  i  diagnostyki
obrazowej  lub   lekarz  z  I  stopniem  specjalizacji  w  dziedzinie  radiologii
lub radiodiagnostyki  lub rentgenodiagnostyki,
opisujących przesłane badania we wszystkie dni tygodnia całodobowo,

2) zapewnić świadczenie usług teleradiologicznych przez minimum 10 lekarzy radiologów,
3) zapewnić całodobową gotowość do opisu badań (bez wyłączenia dni wolnych od pracy

i świąt),
4) zapewnić  całodobowy  dostęp  do  wsparcia  technicznego  pod  numerami

telefonów……………………………………………………………………………….,
5) Umożliwić  Udzielającemu zamówienia   bezpośrednią  komunikację  między  technikiem

i lekarzem opisującym  oraz przekazywanie uwag metodycznych,
6) przesyłać Udzielającemu  zamówienia  sporządzonych  opisów  badań  zawierających

pieczęć i podpis lekarza opisującego drogą elektroniczną lub w przypadku awarii drogi
elektronicznej w formie faxu. 

7) wszystkie  dane  pacjentów  Udzielającego  Zamówienia  (w  tym  obrazy  diagnostyczne
i dane medyczne) przetwarzane  przez Przyjmującego zamówienie  są  przechowywane
na serwerach zlokalizowanych na teranie Rzeczpospolitej Polskiej, 
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8) umożliwić  Udzielającemu  zamówienia  przeprowadzenie  fizycznego  audytu  IODO
w miejscu przechowywania danych,

9) zapewnić możliwość przesyłania przez Udzielającego zamówienia w systemie informacji
wewnętrznej  „notatki”  dotyczącej  badania,  umożliwiającej  bezpośrednią  komunikację
między technikiem i lekarzem opisującym oraz przekazywanie uwag metodycznych,

10) posiadać  obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej,  o  którym  mowa
w art. 25 ustawy o działalności leczniczej przez cały okres trwania umowy. 

11) przyjąć pełną odpowiedzialność za rzetelność badań i wyników.
12) przestrzegać  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  oraz  do  zabezpieczenia

powierzonych  danych  w  systemie  informatycznym  poprzez  wdrożenie  i  eksploatację
stosownych środków technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  ochronę danych
przed  ich  nieuprawnionym  przetwarzaniem,  zgodnie  z  wymaganiami  Udzielającego
zamówienie oraz przepisami prawa w tym zakresie. 

13) poddać się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Oddziałem NFZ. 

14) dysponować stacjami lekarskimi wyposażonymi w certyfikowane monitory medyczne wg
schematu:  lekarz-stacja  opisowa  wraz  z  kopią  aktualnych  testów  specjalistycznych
monitorów  zrealizowanych  przez  akredytowane  przez  Polskie  Centrum  Akredytacji,
laboratorium badawcze, 

15) zainstalować i skonfigurować u Udzielającego zamówienia oprogramowanie wymagane
do  teletransmisji  i  urządzenia  fizyczne  niezbędne  do  realizacji  zamówienia,
zapewniające: komunikację urządzeń z wykorzystaniem protokołu DICOM w wersji 3.0,
możliwość  tworzenia  zestawień  i  raportów,  możliwość  śledzenia  statusu  badania
(w  procesie  przesyłania  i  opisu).   Na  każdej  stacji  opisowej  po  stronie  wykonawcy
dostępne funkcjonalności diagnostyczne: przekształcenia wielopłaszczyznowe, pomiary
odległości,  gęstości  zmiana  poziomu  okna  diagnostycznego,  a  Wykonawca  powinien
przewidzieć w kosztach oferty integracje z system RIS/PACS.

16) w ramach koniecznej integracji systemów PACS (Eskulap) i RIS (Eskulap) oraz systemu
Teleradiologii  Przyjmującego  zamówienie  na  opisy  badań  wykorzystany  jest protokół
HL7,

17) integracja  powinna  opierać  się  na  pobieraniu  danych  DICOM  z  systemu  PACS
pracującego  w Szpitalu. 

18) do komunikacji z systemu PACS do systemu teleradiologicznego wykorzystane muszą być
komunikaty  DICOM  Send/Store.  Niedopuszczalne  jest  przeglądanie  zawartości
szpitalnego systemu PACS za pomoc a komunikatów DICOM Query/Retreive,

19) opisy  badań  obrazowych  wykonane  w  systemie  teleradiologicznym  muszą  stać  się
elementem  dokumentacji  medycznej  i  być  widoczne  w  systemie  RIS  oraz  HIS
funkcjonującym  w  szpitalu.  Niedopuszczalne  jest  kopiowanie  opisu  lub  ręczne
przepisywanie  opisów  badań  obrazowych  z  systemu  teleradiologicznego  do  systemu
RIS/HIS pracującego w szpitalu,

20) w  ramach  integracji  komunikaty  HL7  wychodzące  z  RIS  do  systemu  teleradiologii
powinny zawierać przynajmniej imię i nazwisko pacjenta, datę urodzenia ACC number,
procedurę, stopień pilności, istotne uwagi oraz rozpoznanie,

21) w ramach integracji  komunikaty HL7 wychodzące z systemu RIS powinny umożliwiać
rejestrację nowego zlecenia, zmianę danych pacjenta, zmianę danych zlecenia lub jego
anulowanie,

22) nazwy  procedur  nadawane  będą  z  systemu  RIS  i  zamawiający  nie  przewiduje
konieczności "mapowania" procedur pomiędzy integrowanymi systemami,
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23) w  ramach  integracji  komunikaty  HL7  przychodzące  do  RIS  z  systemu  teleradiologii
powinny  zawierać  opis  badania,  komentarze  techniczne  dla  techników  lub  lekarza
niewidoczne na opisie badania, imię, nazwisko i NPWZ lekarza wykonującego,

24) wynik  badania  teleradiologicznego  powinien  zostać  wytworzony  zgodnie  z  Polską
implementacja  PIK  HL7_CDA.  Wytworzony  wynik  powinien  zostać  przesłany  do  RIS
w komunikacje  HL7 w formie zakodowanych plików zgodnie  ze standardem BASE64,
lub w komunikacie powinny znaleźć się linki  umożliwiające pobranie wyników badań
do lokalnego archiwum EDM systemu RIS/HIS,

25) zapewnia szyfrowanie danych pomiędzy integrowanymi systemami (VPN)

§ 3 . 
Wymagania do systemu Teleradiologii

1. System Teleradiologii  odbiera  zlecenia  po  HL7  wykonania  opisu,  wysyłane z  systemu RIS
działającego w placówce.

2. System Teleradiologii odsyła po HL7 opisy badań do systemu RIS działającego w placówce
3. Obrazy badań do systemu Teleradiologii  dostarczane są przez system PACS Udzielającego

Zamówienie.
4. System Teleradiologii umożliwia ręczne zarejestrowanie zlecenia opisu w przypadku awarii

komunikacji HL7 i braku możliwości wysłania zlecenia z systemu RIS.
5. Moduł teleradiologii Przyjmującego zamówienie musi integrować się z systemem RIS/PACS,

który  funkcjonuje  u  Udzielającego  zamówienia  z  możliwością:  zlecania  opisów  badań
bezpośrednio z systemu RIS; automatycznego (t.j. bez konieczności ingerencji użytkownika)
importu  treści  opisów  badań  z  systemu teleradiologicznego  do  systemu RIS  natychmiast
po  utworzeniu  i  przesłaniu  ich  w  systemie  teleradiologii  –  co  zapewni  miedzy  innymi
dostępność  do  wyników badań  na  oddziałach  szpitalnych  w przypadku  integracji  RIS/HIS
oraz obecność badania na płycie CD nagrywanej dla pacjenta systemu teleradiologicznego
cele  dokonania  porównania  z  bieżącym badaniem,  z  możliwością  ręcznego przypisywania
porównań do zleconych opisów badań;

6. Przyjmujący Zamówienia wykonuje konfigurację systemu oraz przeprowadza testy systemu,
7. Przyjmujący  Zamówienia wykonuje zestawienia i utrzymuje połączenia VPN,
8. Przyjmujący Zamówienia  przeszkoli  wszystkich  pracowników  Udzielającego  zamówienia,

korzystających z systemu w sposób umożliwiający sprawną i prawidłową pracę w systemie.
9. Udzielający zamówienia zapewni:

a. połączone i skonfigurowane łącze internetowe dedykowane dla współpracy w zakresie
teleradiologii o przepustowości 500 Mb/s upload, download,
b.  stanowisko  komputerowe  dla  systemu  teleradiologii  o  odpowiednich  parametrach
technicznych,
c. drukarkę monochromatyczną A4,
d. skaner płaski A4 do skanowania skierowań wystawionych w wersji papierowej,
e. aktualne oprogramowanie antywirusowe z włączoną automatyczną aktualizacją,
f. adres e-mail.
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§ 4.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Przyjmujący zamówienie otrzyma następujące wynagrodzenie : 

LP POZYCJA TRYB OPISU* CZAS OPISU Cena jednostkowa brutto

1
OPIS RTG
(Z KONTRASTEM ORAZ BEZ KONTRASTU)

TRYB PLANOWE 120 GODZIN

TRYB CITO 24 GODZINY

TRYB NA RATUNEK 2 GODZINY

TRYB SOR 4 GODZINY

2
OPIS  TK  (Z  KONTRASTEM  ORAZ  BEZ
KONTRASTU) w tym OPIS TK ANGIO

TRYB PLANOWE 120 GODZIN

TRYB CITO 24 GODZINY

TRYB NA RATUNEK 2 GODZINY

TRYB SOR 4 GODZINY
* Objaśnienia:

TRYB  PLANOWE – PACJENT AMBULATORYJNY
TRYB CITO – PACJENT HOSPITALIZOWANY,
TRYB  NA RATUNEK – PACJENT W STANIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA ŻYCIA, W TYM PACJENT SOR

             TRYB  SOR – PACJENT KIEROWANY Z SOR

2. Płatność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem  w terminie  30 dni od daty
doręczenia udzielającemu zamówienia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury
VAT, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego (pełnego lub niepełnego) świadczenia usług
objętych Umową. 

3. Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  będzie  zestawienie  zbiorcze  obejmujące  miesiąc
kalendarzowy, zawierające informacje o ilości i rodzaju wykonanych opisów oraz o ich cenie –
Załącznik  nr  4.  Zestawienie  musi  zostać  zaakceptowane  przez  pracownika  Udzielającego
zamówienia.

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Udzielającego zamówienia.
5. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do wystawienia faktury VAT

bez podpisu Udzielającego zamówienia.
6. Udzielający zamówienia nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Przyjmującego zamówienie

związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku
od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy. 

§ 5. 
KARY UMOWNE

1. Strony umowy ustalają, iż Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do zastosowania 
wobec Przyjmującego zamówienie kar umownych:
1)  w  wysokości  5%  miesięcznego  wynagrodzenia  brutto  za  miesiąc  rozliczeniowy
poprzedzający  miesiąc,    w    którym    nastąpiło    zdarzenie    skutkujące     prawem
do    naliczenia   kary   umownej w przypadku:

a.  nałożenia  kary  przez  NFZ  będącej  konsekwencją  stwierdzenia  nieprawidłowości
w wykonaniu przedmiotu umowy przez Przyjmującego zamówienie, lub
b. poniesienie przez Udzielającego zamówienia szkody wskutek nienależytego wykonania
świadczenia zdrowotnego przez Przyjmującego zamówienie.
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2)  w  wysokości  3%  miesięcznego  wynagrodzenia  brutto  za  miesiąc  rozliczeniowy
poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące prawem do naliczenia
kary umownej w przypadku:
a.  wniesienia  skargi  przez  pacjenta  związanej  z  realizacją  świadczeń  w  zakresie
określonym  niniejszą  umową  uznanej  za  zasadną  po  przeprowadzeniu  postępowania
wyjaśniającego.

2. Powyższe  kary  Udzielający  zamówienia  potrąci  w  pierwszej  kolejności  z  należności
przysługujących  Przyjmującemu  zamówienie,  po  złożeniu  stosownego  oświadczenia  woli
o  potrąceniu.  W  razie  niemożliwości  dokonania  potrącenia  Udzielający  zamówienia
uprawniony będzie do dochodzenia zapłaty na zasadach ogólnych.

3. Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  w  pełnej
wysokości  poniesionej  szkody  w przypadku,  gdy  wysokość  szkody  przekracza  kwotę  kary
umownej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Przyjmujący zamówienie
będzie zobowiązany zapłacić Udzielającemu zamówienia karę umowną:
a.  w razie zwłoki w wykonaniu zleconych opisów w wysokości 0,5% wartości brutto badania
za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia dla każdego opisu z osobna,
b. w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych
leżących po stronie  Przyjmującego zamówienie,  zobowiązany jest  on  do zapłaty  na  rzecz
Udzielającego zamówienia kary umownej w wysokości 30.000,00 zł brutto.

5. Jeżeli  szkoda będzie wyższa niż kara umowna, Udzielający zamówienia będzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

6. Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo do  potrącania  kar  umownych  z  bieżących
należności wynikających z realizacji niniejszej umowy. 

§ 6. 
OŚWIADCZENIA PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE

1. Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  jest  uprawniony  do  występowania  w  obrocie
prawnym i  spełnia wszystkie kryteria zgodne ze standardami wymaganymi przez przepisy
prawa oraz przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności posiada i w trakcie trwania
umowy będzie  posiadał  pomieszczenia oraz aparaturę medyczną niezbędną do udzielenia
świadczenia  zdrowotnego  objętego  umową,  dopuszczoną  do  użytkowania  i  spełniającą
obowiązujące standardy. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że w zakresie wykonywania niniejszej umowy poddaje
się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli
przez upoważnionych pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych
w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

3. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  niezwłocznie  poinformować  Udzielającego
zamówienia  o  kontroli  wykonania  niniejszej  umowy  przeprowadzonej  przez  Narodowy
Fundusz Zdrowia. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich działaniach mogących mieć
wpływ  na  sprawne  i  efektywne  wykonanie  niniejszej  umowy,  jak  i  warunków  realizacji
świadczeń zdrowotnych wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
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5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy warunków realizacji
niniejszej umowy oraz wszelkich informacji z nią związanych.

§ 7. 
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności.

§ 8. 
ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Umowa może zostać rozwiązana za zgodą stron w każdym czasie. 
2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego  okresu

wypowiedzenia  kończącego  się  z  ostatnim  dniem  miesiąca  następującym  po  miesiącu,
w którym złożono wypowiedzenia. 

3. Umowa  może  być  rozwiązana  ze  skutkiem  natychmiastowym  z  winy  Przyjmującego
zamówienie  w  przypadku  nieudokumentowania,  w  terminie  30  dni  od  daty  podpisania
niniejszej umowy, zawarcia przez Przyjmującego zamówienie umowy ubezpieczenia. 

4. Umowa  może  być  rozwiązana  przez  Udzielającego  zamówienia  ze  skutkiem
natychmiastowym z  winy  Przyjmującego zamówienie  w każdym  przypadku  niewykonania
bądź  niezgodnego z  Umową  wykonywania  przez  Przyjmującego zamówienie  obowiązków
określonych w §2 niniejszej Umowy. 

§ 9. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do  realizacji  umowy  oraz  bieżących  kontaktów  ze  strony  Udzielającego  zamówienia
upoważniony/a  jest  Pan/Pani  ……………………………………………..  a  ze  strony  Przyjmującego
zamówienie jest Pan/Pani …………………………………………….. 

2. Dane  do  kontaktu  dla  całodobowej  obsługi  serwisowej  Przyjmującego  zamówienia  jest
Pan/Pani……………………………….. tel…………………………………………

3. O zmianie danych, osób, o których mowa w ust. 1 Strony mają obowiązek powiadomić drugą
stronę w formie pisemnej, faxem lub mailowo. W stosunku do drugiej Strony zmiana będzie
skuteczna z chwilą jej zawiadomienia. Takie powiadomienie nie stanowi zmiany Umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych
związanych z  realizacją niniejszej  umowy na rzecz osób trzecich,  bez zgody Udzielającego
zamówienia,  oraz  nie  dokona  żadnych  innych  czynności  w  wyniku,  których  doszłoby  do
zmiany Stron umowy. Ewentualna zgoda Udzielającego zamówienia na zmianę wierzyciela
będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy
o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 (t.j.  Dz.U.2021 poz. 711 z późn. zm.).  Czynność
prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna. 

5. Spory  wynikłe  z  wykonywania  niniejszej  umowy  będą  rozpatrywane  przez  sąd  właściwy
miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia . 
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o działalności leczniczej. 

7. Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
Udzielającego zamówienia, jeden dla Przyjmujący zamówienie. 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Wykaz pracowników Udzielającego zamówienia uprawnionych do dostępu 

systemu,
2. Załącznik nr 2 - Wykaz lekarzy Przyjmującego zamówienia  udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie opisów TK oraz RTG za pomocą teleradiologii.
3. Załącznik nr 3 – Kserokopia polisy  obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej,
4. Załącznik nr 4 – Zestawienie wykonanych badań za miesiąc …………...
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Załącznik nr 1 do umowy zawartej dnia …………………………………….
Rejestr umów nr …………………………………….

Wykaz pracowników Udzielającego zamówienia uprawnionych do dostępu systemu

Lp. Imię i nazwisko Zawód
Miejsce pracy

(nazwa komórki organizacyjnej)

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
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Załącznik nr 2 do umowy zawartej dnia …………………………………….
Rejestr umów nr …………………………………….

Wykaz lekarzy Przyjmującego zamówienia  udzielających świadczeń zdrowotnych 
w zakresie opisów TK oraz RTG za pomocą teleradiologii

lp
IMIĘ i

NAZWISKO

Nr prawa
wykonywania

zawodu

Uprawnienia
(zawód/specjalność)

Adres e-mail Nr telefonu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20

 - Tabele należy rozwinąć według potrzeb

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
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Załącznik nr 4 do umowy zawartej dnia …………………………………….
Rejestr umów nr …………………………………….

Zestawienie wykonanych badań za miesiąc ……………

Lp. PESEL 
pacjenta

Data 
wykonania opisu

Imię i nazwisko
lekarza 

kierującego

Nazwa komórki 
organizacyjnej 

zlecającej badanie

Nazwa 
badania

Tryb zlecenia Wartość
(w zł)

1 2 3 4 5 6 7 8

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
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