
1
Umowa nr ……………. 
o świadczenie usług w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

zawarta w dniu ……………….. r. w Krakowie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Okulistycznym w Krakowie, os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005551, w imieniu i na rzecz którego działa lek. med. Ilona Pawlicka - Dyrektor, zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą"
a
……………………………………………………………………….., zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą,,

Umowę zawarto na podstawie art. 26 ust. 4a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j: Dz.U. z 2018 poz. 2190 z późn. zm.)

§1
1.	Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie na rzecz Udzielającego zamówienia, odpłatnych usług w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego (dalej „ badania") dla pacjentów Udzielającego zamówienia, według cen ujętych w załączniku nr 1 do umowy (cennik badań).
2.	Ilość zlecanych badań będzie wynikała z bieżących i uzasadnionych potrzeb Zleceniodawcy.
3.	Zlecenie wykonania badania odbywać się będzie na podstawie pisemnych skierowań wystawionych przez lekarzy Zleceniodawcy na adres Zleceniobiorcy: …………………………………………., z podziałem na pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Zleceniobiorca zobowiązuje się do archiwizowania każdego skierowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pisemne skierowanie na badanie powinno zawierać imię i nazwisko pacjenta, nr ewidencyjny PESEL, krótki wywiad, rozpoznanie, pieczątkę Zleceniodawcy oraz pieczątkę i podpis lekarza zlecającego badanie, jak również wyraźne zaznaczenie o ewentualnej konieczności podania kontrastu.
4.	Zleceniobiorca zapewnia wykonywanie badań z zakresu tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego przez osoby w odpowiedniej liczbie oraz o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych; minimalna ilość osób wykonujących badania wynosi 2.
5.	Zleceniobiorca przyjmuje pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonania każdego badania, rzetelność badań i wyników, jak również za przestrzeganie praw pacjenta w stosunku do wszystkich pacjentów Zleceniodawcy skierowanych na badania.
6.	Zleceniobiorca zobowiązany jest do wydania płyty CD z zapisem badania natychmiast po wykonanym badaniu, jak również przesłania wyniku badania na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy : opiekacalodobowa@wso.krakow.pl lub faxem na nr telefonu 12 620 82 20 w terminie do 24 godz. od wykonanego badania (przesłanie faxem obowiązuje wyłącznie w dni robocze w godz. od 07:15 do 14:50). Oryginały wyników badań będą odbierane od Zleceniobiorcy przez osobę upoważnioną przez Zleceniodawcę. Zmiana ww. adresu poczty elektronicznej lub nr fax Zleceniodawcy dokonywana będzie w drodze pisemnej notyfikacji i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
7.	Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić i archiwizować dokumentacje medyczną dla badań wykonanych na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, a w przypadkach, gdy badania będą wykonywane w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, również z zachowaniem zasad prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej określonych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
8.	Zleceniobiorca zobowiązany jest w dniu zawarcia niniejszej umowy przekazać Zleceniodawcy „klucz podwykonawcy" wygenerowany z Portalu Potencjału.
9.	Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji jednostkowego świadczenia w czasie nie przekraczającym 6 godzin od chwili zgłoszenia się skierowanego przez Zleceniodawcę pacjenta. Dostępność wykonywania badań 24h/dobę.
10.	Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji zdjęciowej badania (płyta CD) oraz interpretacji lekarskiej specjalisty II stopnia oraz zapewnienia w wyjątkowych sytuacjach ewentualnych konsultacji.
11.	W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na część okresu obowiązywania niniejszej umowy, po upływie okresu obowiązywania tej umowy ubezpieczenia Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić niezwłocznie dokument polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
12.	Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości usług w okresie trwania umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania badań określonych w § 1 za pomocą personelu i z wykorzystaniem środków technicznych spełniających wszelkie wymagania określone w przepisach szczególnych dla danego typu działalności.
13.	Zleceniobiorca nie może podzlecać wykonania niniejszej umowy ani powierzać jej wykonania na innej podstawie osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
14.	Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących norm ISO.
15.	Zleceniobiorca 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 w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem funduszu.
16.	Zleceniobiorca zobowiązuje się każdorazowo niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o kontroli wykonania niniejszej umowy wszczętej u Zleceniobiorcy przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
17.	Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania opracowanej, aktualizowanej na bieżąco księgi jakości i przedstawi ją do wglądu Zleceniodawcy na każde żądanie. Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wszelkie wymagania prawne do wykonywania usług objętych niniejszą umową oraz przedstawi do wglądu dokumentację potwierdzającą uprawnienia personelu.

§2
1.	Świadczenia określone w §1 będą udzielane w jednostkach organizacyjnych Zleceniobiorcy.
2.	Zleceniobiorca oświadcza, że:

a)	posiada wszelkie konieczne pozwolenia i prawa wynikające z rejestracji w publicznych rejestrach na podstawie których możliwe i dopuszczalne jest świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
b)	pomieszczenia, sprzęt oraz aparatura medyczna, z których wykorzystaniem świadczył będzie usługi objęte niniejszą umową, spełniają wszelkie wymogi określone w odrębnych przepisach prawa.
3.	Badania wykonywane będą w pracowniach Zleceniobiorcy znajdujących się w następujących lokalizacjach:
Pracownia MRI ………………………………..
Pracownia CT …………………………………..
na aparaturze medycznej należącej do Zleceniobiorcy.
4.	Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie za wykonanie świadczeń zdrowotnych wymienionych w § 1 umowy, według cen wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (cennik).
5.	Zleceniobiorca gwarantuje niezmienność (stałość) cen w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
6.	W przypadku braku wykonanych badań zleconych przez Zleceniodawcę na rzecz Zleceniobiorcy w bieżącym miesiącu kalendarzowym tj. od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca ustala się stawkę ryczałtową w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych).
7.	W przypadku wykonania badania na rzecz Zleceniodawcy obowiązuje kwota zgodna z cennikiem do umowy.
8.	Kwota łączna na fakturach musi stanowić sumę jednostkowych kwot za wykonane badania określonych w cenniku do umowy.
9.	Zleceniobiorca będzie rozliczał się z Zleceniodawcą na podstawie zbiorczej faktury wystawionej po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Faktury wraz ze szczegółową specyfikacją będą wysyłane za pomocą poczty polskiej listem poleconym na adres Zleceniodawcy.
10.	Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane usługi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Zleceniobiorcy: …………………………………………………………………………………..Zmiana konta bankowego, o którym mowa w ust. 10 nie wymaga aneksu do umowy i dokonywana jest na podstawie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniobiorcy, przedłożonego Zleceniodawcy najpóźniej z fakturą, której zmiana konta dotyczy.
11.	Za termin zapłaty strony ustalają dzień złożenia dyspozycji przelewu w banku Zleceniobiorcy.
12.	Zleceniodawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT posiadającym nr NIP ……………………. i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem VAT posiadającym numer NIP ………………………………..
13.	Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony umowy, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 3
Umowa zostaje zawarta: od dnia 01.10.2021 r. do dnia 30.09.2023 r.
Umowa może zostać rozwiązana za zgodą stron w każdym czasie.
	Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia kończącego się ostatniego dnia miesiąca.
	Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1)	nie wykonania przez Zleceniobiorcę usług objętych umową,
2)	wykonania przez Zleceniobiorcę usług objętych umową z opóźnieniem w stosunku do terminów wskazanych w umowie,
3)	rażącego naruszenia przepisów prawa lub pozostałych postanowień niniejszej umowy.
§4
1.	Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Zleceniodawca i Zleceniobiorca.
2.	Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących w szczególności tajemnicy lekarskiej, zasad przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych itp.
3.	Zawarcie jakiejkolwiek innej umowy przez Zleceniobiorcę z osobą trzecią nie może w żaden sposób wpływać na prawidłowość i terminowość usług wykonywanych w ramach niniejszej umowy. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej komukolwiek na skutek zaniechania lub opóźnienia w leczeniu, które będzie skutkiem niepodjęcia lub nieterminowego podjęcia czynności objętych niniejszą umową, w tym również ze względu na wykonywanie innej umowy wymienionej w zdaniu poprzedzającym.

§5
1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.	Spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie.

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.


Zleceniodawca                                                      Zleceniobiorca
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………..


Cennik badań – tomografia komputerowa:

Lp.
Nazwa badania
Cena
1
TK głowy bez kontrastu

2
TK głowy z kontrastem

3
TK spiralna oczodołów bez kontrastu

4
TK spiralna oczodołów z kontrastem

5
TK twarzoczaszka bez kontrastu

6
TK twarzoczaszka z kontrastem

7
TK klatki piersiowej bez kontrastu

8
TK klatki piersiowej z kontrastem

9
TK jama brzuszna i miednica bez kontrastu

10
TK jama brzuszna i miednica z kontrastem

11
TK zatoki bez kontrastu

12
TK zatoki z kontrastem

13
TK kręgosłup 2 przestrzenie bez kontrastu

14
TK kręgosłup 2 przestrzenie z kontrastem


- każda kolejna przestrzeń

16
TK stawy bez kontrastu

17
TK stawy z kontrastem

18
TK angio głowy

19
TK angio kip

20
TK angio kończyn dolnych

21
TK jama brzuszna bez kontrastu

22
TK jama brzuszna z kontrastem

23
TK miednica bez kontrastu

24
TK miednica z kontrastem

1.
Jedna okolica anatomiczna bez kontrastu

2.
Jedna okolica anatomiczna z kontrastem

 








Cennik badań – rezonans magnetyczny:



