UMOWA NA OPISYWANIE BADAŃ RADIOLOGICZNYCH W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ
DLA POTRZEB POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
NR KO.14/1/2021
zawarta w Malborku w dniu …………….. pomiędzy:
Powiatowym Centrum Zdrowia Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku, ul.
Armii Krajowej 105/106, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer
KRS 0000280526, NIP: 579-21-33-296, REGON: 220415305, reprezentowaną zgodnie z wpisem w KRS
przez:
Prezes – Paweł Chodyniak
zwanym w treści umowy: „Udzielającym zamówienia”,
a
……………………………..
z
siedzibą
w
………………….,
ul.
…………………
wpisaną
do
…………………………………………., KRS ………………………., NIP:………………………. REGON: ……………………….
reprezentowaną zgodnie z wpisem w KRS przez:
1. ..............................................................
2. ..............................................................
zwanym dalej Przyjmującym zamówienia,
o treści następującej:
§1
Przedmiot umowy
1. Niniejsza umowa określa wzajemne prawa i obowiązki stron w ramach wykonywania opisów
badań radiografii klasycznej i tomografii komputerowej w oparciu o teletransmisję, dla potrzeb
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) według
złożonej oferty.
2. Każda ze stron zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
3. Przyjmujący zamówienie ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na rzecz Udzielającego zamówienia na jedno i wszystkie zdarzenia na sumę
gwarancyjną nie niższą niż 300 000 PLN.
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§2
Obowiązki Udzielającego zamówienia
Udzielający zamówienia zobowiązuje się do wykonywania badań tomografii komputerowej
zgodnie z metodami przeprowadzania badań określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu
Ofert, oraz do przesyłania obrazów w standardzie DICOM 3.0
Zestawienie oraz organizacja połączenia pomiędzy aparaturą radiograficzną wytwarzającą obrazy
stanowiące badanie podlegające opisowi, a zestawem komputerowym do teletransmisji oraz
integracja oprogramowania Przyjmującego zamówienia z oprogramowaniem Udzielającego
zamówienia leży po stronie Przyjmującego zamówienie. Koszty integracji ponosi Przyjmujący
zamówienie.
Udzielający zamówienia zobowiązuje się do przekazania wykazu osób uprawnionych do
wykonywania zdjęć i korzystania z programu zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy i będzie go
aktualizował każdorazowo w przypadku wystąpienia zmian wraz z ich kodowymi oznaczeniami.
Pracownicy Udzielającego zamówienia będą współpracować z lekarzami Przyjmującego
zamówienie w zakresie wykonywania badania radiologicznego (zgodnie z procedurami
radiologicznymi)w celu uzyskania maksymalnego efektu diagnostycznego ustalonymi drogami
komunikacji.

5. Udzielający zamówienia udostępni pomieszczenia do instalacji urządzeń do teletransmisji danych i
opisów.
§3
Obowiązki Przyjmującego zamówienie
1. Przyjmujący zamówienie zapewnia zorganizowanie teletransmisji obrazów w oparciu o własne
wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Przyjmujący zamówienie gwarantuje ciągłe i nieprzerwane tj. 24 godziny na dobę, przez 365 dni w
roku, wykonywanie opisów otrzymanych od Udzielającego zamówienia obrazów.
3. Przyjmujący zamówienie, w przypadku wystąpienia sytuacji zmuszających do zawieszenia
opisywania badań poza sytuacjami opisanymi jako siła wyższa, gwarantuje na ten czas opisywanie
badań przez innego wykonawcę (wykonawcę zastępczego) bez zmian pozostałych warunków
umowy.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w p.3 Przyjmujący zamówienie pisemnie zawiadomi
Udzielającego Zamówienia natychmiast – wskazując imiennie wykonawcę zastępczego
spełniającego wymagania określone przez Udzielającego zamówienia w Szczegółowych Warunkach
Konkursu Ofert. W takim przypadku niezbędna jest pisemna (dopuszcza się formę e-mail, faks)
zgoda Udzielającego Zamówienia.
5. Przyjmujący zamówienie załączy do niniejszej umowy wykaz zawierający imię i nazwisko lekarzy,
specjalizację oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza, co stanowić będzie załącznik nr 2
do umowy .
6. Wykaz o którym mowa w p. 5 będzie aktualizowany pisemnie przez Przyjmującego zamówienie
każdorazowo w przypadku wystąpienia zmian.
7. Przyjmujący zamówienie zapewnia, że opisy badań będą tworzone przez lekarzy posiadających
odpowiednie kwalifikacje, tj. posiadanie specjalizacji 2 st. z Radiodiagnostyki lub tytułu specjalisty
radiologii i diagnostyki obrazowej i doświadczenie zakresie badań tomografii komputerowej i
radiografii klasycznej wykonywanych przez Udzielającego zamówienia. Lista specjalistów
wykonujących opisy może ulec zmianie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest w tym
przypadku do aktualizacji załącznika Nr 2.
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania opisów:
a) zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i standardami opisanymi w obowiązujących
przepisach prawa,
b) z ustalonymi przez Udzielającego zamówienia w Specyfikacji Warunków Konkursu
Ofert (SKWO)
c) z zachowaniem zasad wykonywania zawodu lekarza opisanych w ustawie o zawodach
lekarza i lekarza dentysty.
9. Ustala się dwa tryby opisów badań :
a) Tryb pilny: gdzie opis badania Udzielający zamówienia otrzyma w czasie nie dłuższym
niż ……….. min. od czasu zakończenia transmisji danych od Zamawiającego na
serwer Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż opis głowy nastąpi w czasie nie dłuższym niż
60 min. W szczególnych sytuacjach tj. gdy badanie wymaga dodatkowych konsultacji
Przyjmujący zamówienie może uzyskać zgodę od Udzielającego zamówienia na
przedłużenie czasu opisu do 3 godzin.
b) Tryb zwykły: gdzie opis badania Udzielający zamówienia otrzyma w czasie nie
dłuższym niż …………..godzin
od czasu zakończenia transmisji danych od
Zamawiającego na serwer Wykonawcy .
10. Udzielający Zamówienia, pomimo informacji zawartej na skierowaniu dot. trybu opisu zdjęć
zobowiązany jest również każdorazowo do telefonicznego informowania lekarza Przyjmującego
zamówienie o wykonywaniu badania w trybie pilnym, pod nr tel: ………………………….……………….......
11. Przyjmujący zamówienie zapewnia przesyłanie Udzielającemu zamówienia sporządzonych
wyników badań drogą elektroniczną w formacie PDF (zawierającą podpis i pieczęć lekarza) oraz w
formacie tekstowym (umożliwiającym skopiowanie do programu) lub w sposób transferu danych

elektronicznych w oparciu o integracje z systemem RIS firmy Asseco funkcjonującym obecnie z
Pracowni Udzielającego zamówienia lub w przypadku awarii drogi elektronicznej w formie faksu.
12. Przyjmujący zamówienie w trakcie trwania umowy musi zapewnić pomoc dyżurnego lekarza w
zakresie metodyki badania. W wątpliwych przypadkach dotyczących procedur radiologicznych,
technik przeprowadzający badanie musi mieć możliwość nawiązania telefonicznego kontaktu z
lekarzem opisującym przed rozpoczęciem badania.
13. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia raportu z testów specjalistycznych i
eksploatacyjnych dla monitorów stosowanych w stacjach opisowych (wymaganych zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej). Testy eksploatacyjne, czyli podstawowe będą dostarczane do Udzielającego
zamówienia raz w miesiącu razem z fakturą, a testy specjalistyczne raz w roku.
14. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w
zakresie wynikającym z niniejszej umowy.
15. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że podda się kontroli Udzielającego zamówienia w zakresie
wynikającym z niniejszej umowy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu.
§4
Osoby odpowiedzialne za współpracę
Osobami odpowiedzialnymi za współpracę na podstawie niniejszej umowy są:
ze strony Udzielającego zamówienia:......................................................................................
ze strony Przyjmujący:...........................................................................................................
§5
Płatności
1. Strony zgodnie ustalają maksymalną – łączną wartość umowy:
- netto …………………………zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….)
- brutto ……………………..zł (słownie: ……………………………………………………………/100).
Cennik badań jednostkowych zawiera załącznik nr 3.
2. Przyjmujący zamówienie będzie wystawiać faktury na podstawie miesięcznych raportów
zawierających zestawienie liczby wykonywanych opisów badań po ich zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.
3. Przyjmujący zamówienie za wykonane usługi wystawi fakturę VAT po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego w jakim wykonywano opisy badań radiologicznych.
4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury,
przelewem na rachunek wskazany na fakturze, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania
rachunku bankowego.
5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należą się ustawowe odsetki za zwłokę.
§6
Kary
1. Udzielającemu zamówienia przysługują kary umowne:
a) Tryb CITO – 50% wartości ceny jednostkowej za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia
b) Tryb zwykły – 50% wartości ceny jednostkowej za kolejne rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Przyjmującego zamówienie,
Udzielającemu Zamówienia przysługuje odszkodowanie (w formie kary umownej) w wysokości 5
% niezrealizowanej wartości umowy.
3. W przypadku nienależytego wykonania świadczenia (błędna diagnoza) przez Przyjmującego
zamówienie, Udzielającemu Zamówienia przysługuje odszkodowanie (w formie kary umownej) w
wysokości 5 % niezrealizowanej wartości umowy.

4. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie tych kar z najbliższego należnego
wynagrodzenia.
5. W sytuacji gdy kary umowne nie pokryją w pełni wyrządzonej Udzielającemu zamówienia szkody,
w tym wynikającej z odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich, może on żądać
odszkodowania uzupełniającego na podstawie Kodeksu Cywilnego.
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§7
Poufność
Strony zobowiązują się traktować wszelkie informacje wynikające z niniejszej umowy, jak również
informacje uzyskane w wyniku współpracy na tle realizacji umowy, jako poufne.
Informacje takie nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie
trzeciej, natomiast w ramach struktur organizacyjnych stron, dostęp do tych informacji posiadać
będą jedynie pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele, których dostęp do informacji jest
uzasadniony ze względu na ich pozycję lub udział w realizacji umowy.
Ujawnienie przez którąkolwiek ze stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niż opisane
powyżej osobom fizycznym lub prawnym, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody
przedstawiciela drugiej strony, chyba że są to informacje publiczne dostępne, a ich upublicznienie
nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy.
Opisy badań będące przedmiotem niniejszej umowy podlegają regulacjom wynikającym z
przepisów prawa dotyczących dokumentacji medycznej, a zwłaszcza tych dotyczących jej
przechowywania i udostępniania .

§8
Obowiązywanie umowy
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.03.2020r.do dnia 28.02.2023r.
§
9 Siła wyższa
1. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszej umowy, w razie gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem siły
wyższej.
2. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy są: działanie sił natury, zamieszki cywilne,
działanie wojenne, epidemie, eksplozje, pożary, powodzie, a także awaria łącza leżąca po stronie
operatora sieci internetowej.
3. Strona pozostająca w zwłoce niezwłocznie powiadamia pisemnie drugą stronę o stwierdzonym
działaniu siły wyższej oraz podejmuje ona wszelkie uzasadnione działania zmierzające do
wyeliminowania lub usunięcia skutków takiego zdarzenia lub okoliczności. Po ustaniu wpływu
zdarzenia lub okoliczności, strona ta, niezwłocznie, ponownie przystępuje do wypełnienia swoich
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
1) z upływem czasu, na który została zawarta,
2) na mocy porozumienia stron,
3) za tygodniowym wypowiedzeniem, w wyniku oświadczenia Udzielającego zamówienia,
z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, a dotyczących:
a) ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich niewłaściwej ilości
i jakości;

b) nie przedstawiania w ustalonym niniejszą umową terminie wymaganych sprawozdań
lub nie prowadzenia albo nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej,
c) w przypadku błędnej diagnozy przez Przyjmującego zamówienie.
4) Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Przyjmujący zamówienie:
a) utracił uprawnienia do udzielania świadczeń,
b) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez
zgody Zamawiającego
c) Przyjmujący zamówienie nie przestrzega ustalonych terminów wykonywania opisów
badań;
d) świadczenia zdrowotne udzielane są w imieniu Przyjmującego zamówienie przez
osoby nieposiadające wymaganego wykształcenia lub doświadczenia.
3. W razie rażącego naruszenia warunków Umowy przez którąkolwiek ze stron, po uprzednim
pisemnym wezwaniu do usunięcia powyższego stanu z zakreśleniem terminu ostatecznego, druga
strona może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Udzielający zamówienia
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej
Umowy będą starały się rozwiązać na drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie dojścia
przez Strony do porozumienia na drodze negocjacji, sądem właściwym do rozstrzygania spraw
związanych z niniejszą Umową będzie Sąd właściwy miejscowo dla Udzielającego zamówienia
6. Wszelkie załączniki i aneksy do Umowy, a także Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert stanowią jej
integralną część.
7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron

Udzielający zamówienia

Przyjmujący zamówienie

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZY
ZLECENIACH, UMOWACH O DZIEŁO Z WYKONAWCAMI, KONTRAHENTAMI
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (RODO) oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000), Powiatowe Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
informuje, że:
1 Administratorem Pana/Pani danych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106, KRS: 0000280526, NIP:
579-21-33-296, dalej zwany Administratorem Danych Osobowych (ADO), tel.: 55 6460 264,
adres e-mail: sekretariat@pcz.net.pl
2 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 55 6460 337, email: iod@pcz.net.pl
3 Dane osobowe jakie posiadamy i przetwarzamy tj.: dane identyfikacyjne, adresowe,
kontaktowe, przetwarzane będą w celu zbierania ofert cenowych, świadczenia usług,
prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji,
realizacji ewentualnych zleceń na proponowane przez firmę usługi reklamowe pomiędzy
Panem/Panią a Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku , na podstawie art. 6
ust 1 lit. c RODO.
4 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
5 Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3 jest
obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
6 Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,
niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
7 Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 86), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).
8 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9 Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10 Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11 Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług w Powiatowym
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku a po jego zakończeniu przez okres 5 lat, licząc od
początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie
danych osobowych.

Podpis Przyjmującego zamówienie

