UMOWA Nr …/2014
zawarta w dniu …………………. r. w Warszawie pomiędzy :
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego WarszawaTargówek z siedzibą w Warszawie, 03-545, ul. Tykocińska 34, wpisanym do rejestru
stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000407897; NIP: 524-27-48-756; Regon: 145950090
zwanym dalej „ Udzielającym zamówienia”
reprezentowanym przez:
Marcina Jakubowskiego - Dyrektora
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „ Przyjmującym zamówienie”
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu
badań diagnostycznych dla pacjentów Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej umowy.
2. Integralną częścią umowy są Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert oraz oferta
przyjmującego zamówienie.
§2
1. Badania będą udzielane ze szczególną starannością, zgodnie ze wskazaniami
aktualnej wiedzy medycznej oraz zgodne z zasadami etyki zawodowej, przy
respektowaniu praw pacjenta i zachowaniu ochrony danych osobowych.
2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie
udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący
zamówienie.
3. Badania wykonywane będą przez wykwalifikowany personel medyczny.
4. Badania wykonywane będą przy użyciu sprawnego sprzętu medycznego
zapewniającego bezpieczeństwo pacjenta w trakcie badania.
5. Świadczenie, o którym mowa w § 1 wykonywane będą w pomieszczeniach
Przyjmującego zamówienie, z użyciem aparatury i sprzętu medycznego będącego w
posiadaniu Przyjmującego zamówienie.
§3
1. Udzielający zamówienia zleca Przyjmującemu zamówienie udzielanie świadczeń
zdrowotnych objętych przedmiotem umowy w zależności od potrzeb zdrowotnych
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pacjentów Udzielającego zamówienie.
2. Przyjmujący zamówienie wykona badania wyłącznie na podstawie skierowania
lekarza uprawnionego przez udzielającego zamówienie (zatrudnionego lub
pozostającego w stosunku cywilnoprawnym z udzielającym zamówienia).
3. Skierowanie powinno zawierać dane osobowe pacjenta, niezbędne informacje o
stanie pacjenta, pieczątkę nagłówkową komórki kierującej, oraz pieczątkę imienną
lekarza kierującego i jego podpis.
§4
1. Przyjmujący zmówienie zobowiązuje się do poddania kontroli NFZ na zasadach
określonych w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej
przez Udzielającego zamówienie.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej
danych osobowych pacjentów w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Wyniki badań będą przesyłane bezpośrednio do jednostki organizacyjnej, zgodnie z
jej pieczątką nagłówkową na skierowaniu, niezwłocznie po ich wykonaniu. Wykaz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do wystawiania skierowań na badania
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
5. Przekazanie wyników badań winno nastąpić osobiście lub przesyłką kurierską na
koszt przyjmującego zamówienie lub przesyłką poleconą ZPO w zamkniętych i
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich opakowaniach.
§5
1. Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie z tytułu udzielonych
świadczeń należność w wysokości określonej w załączniku nr 1 do umowy.
2. Zapłata następować będzie po zakończeniu każdego miesiąca realizacji umowy na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Przyjmującego zamówienie na kwotę
odpowiadającą sumie iloczynów wykonanych świadczeń i ich cen, na jego konto
bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
3. W przypadku braku możliwości wykonywania świadczenia objętego umową (której
nie można było wcześniej przewidzieć), Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest
do zachowania ciągłości realizacji umowy, powiadamiając niezwłocznie
udzielającego zamówienia o sposobie zabezpieczenia wykonania usług w ramach
umowy.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego
zamówienie.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Przyjmującemu zamówienie
przysługują odsetki ustawowe za okres opóźnienia.
§6
1. Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2016 r. (24
miesiące).
2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem
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1 – miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego w
przypadku naruszenia przez Przyjmującego zamówienie postanowień niniejszej
umowy a w szczególności:
a) odmowy poddania się kontroli NFZ lub Udzielającego zamówienie;
b) przerwy w udzielaniu świadczeń;
c) co najmniej dwukrotnie stwierdzonego błędu w wykonanych badaniach.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Przyjmującego zamówienie bez
wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Udzielający zamówienie
zalega z odpłatnością za świadczone usługi za okres 30 dni po terminie płatności.
4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia za skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§7
1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego
wykonywania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie, jak również w
przypadku stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości
wykonywanych badań diagnostycznych.
2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w przypadku nieudokumentowania, w
terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez Przyjmującego zamówienie,
zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
§8
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej
umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i
wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001
r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w
postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.
3. W spawach spornych powstałych na tle wykonania niniejszej umowy, właściwy jest
Sąd Powszechny dla siedziby Udzielającego zamówienia.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA

……………………………………………….

………………………………………………….
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Załącznik nr 1 do umowy nr ………………….. z dnia …………………. 2014 r.
Lp.

Cena
Cena
jedn.
VAT
jedn.
J.m.
netto w % brutto w
zł.
zł.

Nazwa artykułu

Dla dorosłych:
1 RTG przewodu pokarmowego – przełyk

szt.

2 Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego (wlew cieniujący)

szt.

3 Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego (żołądek, dwunastnica)

szt.

4 Seriogram jelita cienkiego (pasaż)

szt.

5 USG i biopsja gruczołu krokowego

szt.

6 Densytometria

szt.

7 ENG

szt.

8 BERA

szt.

9 Urografia

szt.

10 Badanie histopatologiczne tkanek i wycinków

szt.

11 Badanie immunohistochemiczne

szt.

12 EEG dla dorosłych

szt.

13 Stomatologia – usługi protetyczne:
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 korona lana

szt.

 korona akrylowa

szt.

 korona kompozytowa

szt.

 korona porcelanowa

szt.

 wkład metodą pośrednią

szt.

 proteza do 5-ciu punktów

szt.

 proteza do 10-ciu punktów

szt.

 proteza całkowita

szt.

 proteza szkieletowa

szt.

 proteza nylonowa bezklamrowa do 2 zębów

szt.

 proteza nylonowa bezklamrowa powyżej 2 zębów

szt.

 naprawa złamanie

szt.

 naprawa dostawienie zęba

szt.

 dodatkowy punkt w naprawie

szt.

 siatka w protezie

szt.

 łuk w protezie

szt.

 szyna relaksacyjna

szt.
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Dla dorosłych i dzieci:
1 Posiew plwociny w kierunku gruźlicy wraz z bakterioskopią

szt.

2 Próba tuberkulinowa

szt.

3

Bronchoskopia wraz z badaniem histopatologicznym, badanie w kierunku BK,
szt.
badaniem bakteriologicznym oraz mikologicznym

4 USG gałek ocznych

szt.

5 HRT – skaningowy tomograf laserowy

szt.

6 Kapsulotomia

szt.

7 Irydotomia

szt.

8 Angiografia fluoresceinowa

szt.

9 Angiografia indocyjaninowa

szt.

10 Badania elektrofizjologiczne

szt.

11 Wzrokowe potencjały wywołane

szt.

12 Laser siatkówki

szt.

13 UBM

szt.

14 EMG nerw czuciowy

szt.

15 EMG nerw ruchowy

szt.

16 EMG badanie mięśnia

szt.
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17 EMG badanie nerwu latencja ruchowa

szt.

18 Testy płatkowe kontaktowe:
 kwalifikacje do badań, założenie testów

szt.

 I odczyt test (po 48 godzinach)

szt.

 końcowy odczyt testu (po 96 godzinach od założenia)

szt.

 wydanie wyniku wraz z komentarzem

szt.

19 Potencjały słuchowe

szt.

20 Kapilaroskopia

szt.

21 USG DOPPLER dla dzieci i dorosłych:
 aorta tętnic biodrowych

szt.

 naczyń jąder

szt.

 tętnic kończyny dolnej

szt.

 tętnic kończyny górnej

szt.

 tętnic kręgowych

szt.

 tętnic podobojczykowych

szt.

 tętnic szyjnych

szt.

 tętnicy nerkowej

szt.

8

 żył kończyny dolnej

szt.

 żył kończyny górnej

szt.
Dla dzieci:

1 Audiometria tonalna (audiogram)

szt.

2 Audiometria impedancyjna (tympanogram)

szt.

3 Akumetria

szt.

4 Badanie chlorków w pocie

szt.

5 Echo serca

szt.

6 EKG z opisem

szt.

7 Holter EKG

szt.

8 Holter RR

szt.

9 Test wysiłkowy

szt.

10 EEG dla dzieci

szt.

11 EEG we śnie dla dzieci

szt.

12 Usługi ortodontyczne:
 płytka Schwarza

szt.

 aparat blokowy

szt.
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 naprawa (sklejanie)

szt.

 dodatkowy punkt naprawy

szt.

 modele diagnostyczne

szt.

 śruba dodatkowa Fischera

szt.

 dopasowanie nienoszonego aparatu

szt.

 aparat Klammta

szt.

 aparat Stockfischa

szt.

 aparat Doppelplatte

szt.

 kapa

szt.

Dodatkowe elementy regulacyjne do aparatów i napraw:
 peloty wargowe

szt.

 łuk protruzyjny

szt.

 sprężyna międzyzębowa powrotna

szt.

 sprężyna skrzyżowana

szt.

 zapora dla języka

szt.

 wał nagryzowy

szt.

 trzpień

szt.
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 dodatkowa śruba 3 kierunkowa

szt.

 dodatkowa śruba 2 kierunkowa

szt.

 śruba zawiasowa

szt.

 śruba segmentowa

szt.

13 USG dla dzieci:
 narządu ruchu (staw biodrowy, kolanowy, łokciowy, skokowy, barkowy,
szt.
nadgarstka)
 żyły szyjne

szt.

 przezciemiączkowe

szt.

 jama brzuszna

szt.

 układ moczowy

szt.

 ślinianki

szt.

 szyja

szt.
Badania RTG na wypadek awarii sprzętu własnego:

W OBRĘBIE CZASZKI
1 RTG celowane kanału nerwu wzrokowego

szt.

2 RTG celowane nosogardła

szt.

3 RTG celowane oczodołu

szt.
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4 RTG celowane siodełka tureckiego

szt.

5 RTG celowane zęba - wewnątrz ustne

szt.

6 RTG czaszki A-P i bok

szt.

7 RTG czaszki wg Orleya

szt.

8 RTG nosa

szt.

9 RTG stawów skroniowo-żuchwowych (4 projekcje)

szt.

10 RTG stawu skroniowo-żuchwowego

szt.

11 RTG twarzoczaszki

szt.

12 RTG uszu Stenvers, Schiller

szt.

13 RTG warstwowe krtani

szt.

14 RTG warstwowe uszu

szt.

15 RTG zatok

szt.

16 RTG żuchwy

szt.

W OBRĘBIE KLATKI PIERSIOWEJ I KRĘGOSŁUPA
17 RTG celowane na szczyty płuc

szt.

18 RTG klatki piersiowej + żeber

szt.

19 RTG klatki piersiowej boczne

szt.
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20 RTG klatki piersiowej AP

szt.

21 RTG klatki piersiowej AP + boczne

szt.

22 RTG klatki piersiowej AP + boczne z barytem

szt.

23 RTG kości krzyżowej i ogonowej

szt.

24 RTG kręgosłupa lędźwiowego

szt.

25 RTG kręgosłupa lędźwiowego - czynnościowe

szt.

26 RTG kręgosłupa lędźwiowego - skosy

szt.

27 RTG kręgosłupa piersiowego

szt.

28 RTG kręgosłupa skolioza AP (1 zdjęcie) - długie

szt.

29 RTG kręgosłupa skolioza AP (2 zdjęcia) - długie

szt.

30 RTG kręgosłupa skolioza AP i BOK - długie

szt.

31 RTG kręgosłupa szyjnego

szt.

32 RTG kręgosłupa szyjnego - czynnościowe

szt.

33 RTG kręgosłupa szyjnego - skosy

szt.

34 RTG kręgosłupa szyjnego celowane na C2

szt.

35 RTG łopatki

szt.

36 RTG miednicy

szt.
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37 RTG mostka

szt.

38 RTG obojczyka

szt.

39 RTG przestrzeni zamostkowej - wole tarczycy

szt.

40 RTG stawów biodrowych AP

szt.

41 RTG stawów biodrowych AP i osiowe (3 projekcje)

szt.

42 RTG stawów krzyżowo-biodrowych

szt.

43 RTG stawu biodrowego AP

szt.

44 RTG stawu biodrowego AP i osiowe

szt.

45 RTG stawu biodrowego osiowe

szt.

46 RTG stawu krzyżowo-biodrowego

szt.

47 RTG stawu mostkowo-obojczykowego

szt.

48 RTG warstwowe płuc, wnęk

szt.

W OBRĘBIE KOŃCZYN
49 RTG kości długich kończyn dolnych

szt.

50 RTG kości długich kończyn górnych

szt.

51 RTG kości grochowatej celowane

szt.

52 RTG kości i stawów obu rąk

szt.
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53 RTG kości i stawów ręki

szt.

54 RTG kości łódeczkowatej celowane

szt.

55 RTG kości piętowej

szt.

56 RTG kości piętowych

szt.

57 RTG kości podudzia

szt.

58 RTG kości przedramienia

szt.

59 RTG kości ramiennej

szt.

60 RTG kości udowej

szt.

61 RTG osiowe rzepki

szt.

62 RTG palca ręki celowane

szt.

63 RTG palca stopy celowane

szt.

64 RTG stawów barkowych AP

szt.

65 RTG stawów barkowych AP i osiowe (4 projekcje)

szt.

66 RTG stawów kolanowych (3 projekcje)

szt.

67 RTG stawów łokciowych (3 projekcje)

szt.

68 RTG stawów nadgarstka

szt.

69 RTG stawów nadgarstków (2 projekcje)

szt.
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70 RTG stawów skokowych (3 projekcje)

szt.

71 RTG stawu barkowego AP

szt.

72 RTG stawu barkowego AP i osiowe

szt.

73 RTG stawu barkowego osiowe

szt.

74 RTG stawu barkowego projekcja Y

szt.

75 RTG stawu kolanowego

szt.

76 RTG stawu łokciowego

szt.

77 RTG stawu skokowego

szt.

78 RTG stopy

szt.

79 RTG stóp (3 projekcje)

szt.

80 RTG tunelowe stawu kolanowego

szt.

W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNEJ
81 RTG przeglądowe jamy brzusznej

szt.

INNE
82 RTG dodatkowe projekcje

szt.

83 Wydruk badania RTG na kliszy

szt.

Badania mammograficzne na wypadek awarii sprzętu własnego

16

1 Mammografia wraz z opisem

szt.
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Załącznik nr 2
do umowy nr … z dnia………. 2014 r.

ZOBOWIĄZANIE PODWYKONAWCY
…………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w …………………………………………………………………………
zobowiązuje się poddać kontroli Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie
wykonywania poniższych badań:
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………

.............................................
(pieczątka i podpis)
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Załącznik nr 3
do umowy nr … z dnia ……………… 2014 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek uprawnionych do wystawiania
skierowań na badania:

1. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, ul. Łojewska 6, 03-392 Warszawa,
osoba kontaktowa – p. Elżbieta Krzyżaniak, tel. 22-811-06-72;
2. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, ul. Poborzańska 6, 03-368 Warszawa,
osoba kontaktowa – p. Maria Rosłońska, tel. 22-519-85-59;
3. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, ul. Rembielińska 8, 03-343 Warszawa,
osoba kontaktowa – p. Elżbieta Szkopek, tel. 22-519-13-59;
4. Przychodnia Internistyczno - Pediatryczna, ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa,
osoba kontaktowa – p. Iwona Sobótka, tel. 22-679-03-99 w. 100;
5. Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny, ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa,
osoba kontaktowa – p. Iwona Sobótka, tel. 22-679-03-99 w. 100;
6. Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży, ul. Balkonowa 4, 03-329
Warszawa, osoba kontaktowa – p. Halina Spirydońska, tel. 22-675-77-74.
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