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DAO.42.40.26.2018.MK      Załącznik nr 4 do SWKO-projekt umowy 

 

UMOWA Nr DAO.4241 ….2018.  

o świadczenie usług medycznych z zakresu wykonywania badań densytometrycznych  

 

zawarta, w dniu ………... w Mielcu, pomiędzy: 

 

1. Szpitalem Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 22,  

39-300 Mielec, wpisanym do  rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002538, REGON: 000308637, NIP: 

8171750893, reprezentowanego przez:Leszka Kwaśniewskiego – Dyrektora Szpitala 

zwanym  dalej Zleceniodawcą 

a 

2. ……………………………………………  z siedzibą w ……………, z adresem: ul. 

…………….., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 

…………, reprezentowaną przez …………………… , zwaną dalej Zleceniobiorcą 

 

 

§1 

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie  ………… na miesiąc badań z zakresu badań 

densytometrycznych.  

2. Badania o których mowa w §1 ust. 1 Zleceniodawca zlecać będzie na odpowiednim druku 

(skierowaniu) z wyraźnym oznaczeniem rodzaju zleconego badania. 

 

§2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że z tytułu przygotowania zawodowego posiada uprawnienia do 

wykonywania prac objętych niniejszą umową i spełnia wszystkie wymogi wynikające z 

obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

2. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za należyte wykonanie badania i 

obowiązek wyrównania szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

badania i innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

§3 

1. Badanie o którym mowa w § 1 Zleceniobiorca wykona za pomocą sprzętu diagnostycznego tj. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Sprzęt diagnostyczny, o którym mowa w pkt 1 winien spełniać warunki techniczno – sanitarne 

określone w odrębnych przepisach, co Zleceniobiorca potwierdza stosownym dokumentem. 

3. Miejsce wykonywania badań to ……………………………………. 

4. Zleceniobiorca we własnym zakresie zabezpiecza media niezbędne do wykonania badań.  

5. Zleceniobiorca wykonuje badania po uprzedniej rejestracji telefonicznej w maksymalnym 

terminie do pięciu dni roboczych. 

6. Wyniki badań przekazywane będą pacjentowi osobiście po badaniu lub na życzenie przesyłane 

pocztą. 
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7. Zleceniobiorca zobowiązuje się w razie zaistnienia uzasadnionej konieczności wykonać badania 

w trybie pilnym, pod warunkiem faktycznej możliwości wykonania tego badania w tym trybie 

przez Zleceniobiorcę.  

 

§4 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od  ………………… do ………………… 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

§5 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

§6 

1. Z tytułu realizacji badania określonego w § 1 Zleceniobiorca otrzymuje następujące 

wynagrodzenie: 

- densytometria szyjki kości udowej i bkku jako całość: ………….. za jedno badanie dla 

jednego pacjenta. 

- densytometria kręgosłupa L1-L4: ……………… zł za jedno badanie dla jednego 

pacjenta 

2. Rozliczenie finansowe między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą następować będzie na podstawie 

rachunku wraz ze specyfikacją wykonanych usług wystawianego na koniec każdego miesiąca i 

przesyłanego pocztą lub doręczanego do rąk Zleceniodawcy z terminem płatności 14 dni od daty 

wystawienia rachunku.  

3. Należność z tytułu wykonania usług będzie przekazywana przez Zleceniodawcę na rachunek 

bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę. 

4. W ramach wynagrodzenia §6 ust.1 Zleceniobiorca realizuje inne obowiązku wynikające z 

umowy, w tym określone w §5. 

 

§7 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do poddania się w razie konieczności kontroli przeprowadzanej 

przez NFZ i osoby uprawnione przez Zleceniodawcę w zakresie:  

- sposobu przeprowadzania badania określonego w §1 pkt 1, 

- liczby i rodzaju wykonywanych badań, 

- prowadzenia dokumentacji medycznej. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia niezbędnych dokumentów, udzielenia 

informacji i pomocy podczas kontroli prowadzonej przez uprawnionych przedstawicieli 

Zamawiającego lub NFZ. 

 

§8 

Zleceniobiorca może powierzać wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobom 

trzecim, które posiadają kwalifikacje niezbędne do prawidłowego ich wykonania.  

 

§9 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia się zgodnie z obowiązującymi przepisami od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją lub zaniechaniem realizacji 

czynności będących przedmiotem niniejszej umowy. 
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§10 

1. Każda zmiana warunków umowy wymaga zgody obu stron w formie aneksu do umowy. 

2. Propozycja zmiany warunków umowy zgłoszona przez każdą ze stron, powinna zostać przedłożona 

na piśmie drugiej stronie co najmniej jeden miesiąc przed proponowanym terminem zmiany umowy.  

 

 

§11 

Każdej ze stron służy prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia 

okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację umowy, przez które rozumie się: 

- utratę przez Zleceniobiorcę koniecznych uprawnień do realizacji badań, 

- opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia przekraczającego 21 dni od terminu płatności. 

 

§12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§13 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy właściwe 

miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy. 

 

§14 

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

 

 

Zleceniodawca:                   Zleceniobiorca:

 


