
 

 

UMOWA nr ………………. 
o świadczenie usług diagnostyki obrazowej 

(dalej jako Umowa) 
 
zawarta w Poznaniu w dniu ………………………… roku, pomiędzy: 
 
………………………………………………, z siedzibą przy ul. ……………………………………………….., wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem …………………………………………………, wpisanym do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod nr…………………………………, NIP 
…………………………, REGON ………………………………….., reprezentowanym przez……………………………………………………………………, 
dalej jako Zleceniobiorca, 
 
a 
 
Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu z siedzibą przy ul. Polnej 33, Poznań 60-535, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, pod numerem 0000002866, reprezentowanym przez mgr Magdalenę Ozorowską  -  Z-cę Dyrektora 
ds. Finansowych i Administracyjnych, 
dalej jako Zleceniodawca, 
 
dalej łącznie jako Strony, a każda z osobna jako Strona,  
 
o następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć dla Zleceniodawcy odpłatne usługi w zakresie diagnostyki obrazowej – 

rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, badania wraz z opisem, (dalej jako: „Świadczenia”).  

2. Miejscem udzielania świadczeń jest siedziba Zleceniobiorcy.  

3. Transport pacjentów hospitalizowanych obciąża Zleceniodawcę. 

4. Celem przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 1 Zleceniodawca będzie kierować pacjentów do siedziby 

Zleceniobiorcy ze skierowaniem opatrzonym pieczątką nagłówkową oraz imienną, określającym dane pacjenta oraz 

rodzaj zleconych badań (wzór skierowania stanowi Załącznik nr 2 do Umowy). Pacjenci bez prawidłowego skierowania 

nie będą przyjmowani. Dopuszcza się przesłanie skierowania na adres e-mail: …………………………………………………………. 

5. Przyjmujący Zamówienie wyda osobie upoważnionej przez Zleceniodawcę opis przeprowadzonego badania wraz 

z dokumentacją na płycie CD. 

6. Badania będą wykonywane we wszystkie dni tygodnia, przez całą dobę, w terminie do 24 godzin od chwili przesłania 

skierowania do Zleceniobiorcy. Opis i dokumentacja na płycie CD zostanie wydana w terminie do 24. godzin, od daty 

wykonania badania. 

7. Niezależnie od postanowień powyższych Udzielający Zamówienie zastrzega sobie możliwość zlecania badań „CITO”, 

a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do ich wykonania i opisania w terminie do 6 godzin, od chwili dokonania 

zgłoszenia. 

8. Szczegółowy zakres świadczeń Zleceniobiorcy, warunki ich wykonywania oraz wynagrodzenie za poszczególne 

świadczenia opisuje Załącznik Nr 1. 



 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się uiszczać Zleceniobiorcy wynagrodzenie według stawek opisanych w Załączniku Nr 1, 

przy czym kwota wynagrodzenia za okres obowiązywania Umowy nie może przekroczyć wartości: 200.000,00 zł 

brutto. 

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie rozliczane w okresach miesięcznych, na podstawie faktury obejmującej usługi 

wykonane w miesiącu poprzednim. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 

nr: ………………………………………., w terminie 15 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do 

Kancelarii Ogólnej GPSK ul. Polna 33, 60-535 Poznań, mieszczącej się w Budynku Wielofunkcyjnym Szpitala wejście 

D1, III piętro, pokój nr 317. 

3. Pierwszy okres rozliczeniowy zaczyna się w dniu zawarcia Umowy i kończy wraz z ostatnim dniem miesiąca, w którym 

Umowa została zawarta. Kolejne okresy rozliczeniowe obejmują następne pełne miesiące kalendarzowe. 

4. Zleceniobiorca może wstrzymać się z wykonywaniem Świadczeń w razie opóźnień z zapłatą choćby części należnego 

mu wynagrodzenia, jeżeli opóźnienie trwa ponad 7 (siedem) dni kalendarzowych. W takim przypadku wstrzymanie 

wykonywania Świadczeń następuje z winy Zleceniodawcy i może trwać do chwili uregulowania zaległych należności 

wraz z odsetkami. Możliwość wstrzymania Świadczeń nie jest uzależniona od uprzedniego wezwania do zapłaty. 

5. Zmiana numeru rachunku bankowego stanowi zmianę treści Umowy i wymaga zawarcia stosownego aneksu. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym ………………………. 

7. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego przez bank. 

8. Zleceniobiorca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może przelać 

wierzytelności  wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

tzw. splitpayment. Za zapłatę w tym systemie uznaje się dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie.  

10. Podzieloną płatność tzw. splitpayment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 

pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej 

płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. 

zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym 

obciążeniem. 

11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej liście podatników VAT 

prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa 

Finansów. W przypadku jeżeli rachunek wykonawcy nie został umieszczony na ww. liście, Zamawiający, wstrzyma się 

z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia 

czy zwłoki w zapłacie.  Tym samym wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego jest zgłoszony do 

właściwego organu podatkowego i widnieje na ww. liście. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego 

informowania zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania umowy, tj. 

zmiany numery rachunku bankowego lub jego wykreślenia z ww. listy przez organ podatkowy najpóźniej 2 dni od 

zaistnienia tego zdarzenia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 3 

Świadczenia 

 
1. Zleceniobiorca oświadcza, że: 

a) Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1 będzie wykonywać  z zachowaniem należytej staranności, 

z zapewnieniem wysokiej jakości usług, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami 

realizacji, a także zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

b) świadczenia zdrowotne udzielane będą przez osoby legitymujące się wymaganymi kwalifikacjami, 

określonymi w odrębnych przepisach, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej przy poszanowaniu ustawowych 

praw pacjenta,  

c) do realizacji umowy będzie wykorzystywał wyroby medyczne wymagane do wykonywania badań 

stanowiących przedmiot umowy dopuszczone do obrotu i spełniające wymagania wynikające z przepisów 

szczególnych oraz obowiązujących standardów, 

d) sprzęt medyczny wykorzystywany do udzielania świadczeń dla pacjentów Zleceniodawcy posiada wymagane 

certyfikaty i zgodne z wymogami odrębnych przepisów atesty,  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych umową na zasadach przewidzianych w art. 25 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j.) i zapewni jej obowiązywanie przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy. Niewywiązanie się przez Zleceniobiorcę z tego obowiązku stanowić będzie 

podstawę do rozwiązania niniejszej umowy na zasadach przewidzianych w § 8. 

3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że do realizacji przedmiotu umowy będzie wykorzystywał aparaturę medyczną 

spełniające wszelkie wymagania przewidziane przepisami prawa. 

4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za jakość wyników badań oraz ich zgodność z przepisami prawa, zarówno 

w zakresie urządzeń zastosowanych do wykonania badania, metody pomiaru jak i kompetencji personelu, którym się 

posługuje. 

 

§ 4 

Koordynacja Umowy 

 

1. Ze strony Zleceniobiorcy za koordynację umowy będzie odpowiedzialna:   

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………….,   

tel.: …………………………………….., e-mail: ………………………………………………..., fax: ………………………………………. 

2. Ze strony Udzielającego zamówienia:    

Pani ………………………………………………………………….. 

tel.: …………………………….., e-mail: ……………………………….., fax: …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 5 

Terminy Świadczeń 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się pozostawać w gotowości do wykonywania Świadczeń w zakresie opisanym 

w Załączniku Nr 1 oraz wykonywać Świadczenia w przedziałach czasowych wskazanych w tym załączniku. Czas 

wykonania Świadczenia liczony jest od chwili otrzymania prawidłowych oraz kompletnych danych badania. 

2. Strony dopuszczają odstępstwa od terminów wykonania Świadczeń, pod warunkiem uprzedniego i pisemnego 

poinformowania Zleceniodawcy o tych odstępstwach. 

3. Zleceniodawca może określić stopień krytyczności Badania jako bardzo pilne, tj. „CITO-CITO”. Decyzję w tym zakresie 

podejmuje lekarz kierujący ze strony Zleceniodawcy. Stopień krytyczności CITO-CITO powinny otrzymywać wyłącznie 

Badania pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Zleceniodawca zobowiązuje się nie nadawać stopnia 

krytyczności CITO-CITO dla badań w innych sytuacjach niż opisane w tym ustępie. W razie bezzasadnego nadania 

stopnia krytyczności CITO-CITO, Zleceniodawca – na uzasadnioną prośbę lekarza współpracującego ze Zleceniobiorcą 

– zmieni stopień krytyczności badania na planowy lub pilny. Zleceniodawca zobowiązuje się umożliwić kontakt lekarza 

kierującego na badanie lub osoby, która badanie przeprowadziła, z lekarzem dokonującym opisu tego badania 

z ramienia Zleceniobiorcy, w szczególności, gdy lekarz opisujący uzna to za konieczne, gdy dany przypadek budzi 

uzasadnione wątpliwości lub gdy oczywista jest potrzeba konsultacji danego przypadku. 

 
§ 6 

Odpowiedzialność 

 
1. Zleceniobiorca nie odpowiada za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Świadczenia, jeżeli on lub lekarz z nim 

współpracujący powiadomią Zleceniodawcę o brakach lub wadach danego Badania, w szczególności, gdy zażądano 

jego powtórzenia. 

2. Zleceniobiorca nie odpowiada za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Świadczenia, na skutek awarii takich jak 

przerwa w dostawie prądu czy awaria łączy internetowych. 

3. Zleceniobiorca nie odpowiada za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Świadczenia, gdy jest to spowodowane 

siłą wyższą, rozumianą jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec, ani go 

przewidzieć, nawet przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności, np. powódź, trzęsienie ziemi, pożar, wojna, 

powódź, epidemia. 

4. Zleceniobiorca nie odpowiada za brak możliwości wykonywania lub wstrzymanie wykonywania Świadczeń z przyczyn 

niezależnych od Zleceniobiorcy lub przez niego niezawinionych. 

 

 
§ 7 

Zachowanie poufności i RODO 

 
1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskały, powierzyły lub wytworzyły 

w związku z negocjacjami, zawarciem lub realizacją Umowy, w szczególności tajemnice przedsiębiorstw Stron 

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Strony zobowiązują się w szczególności nie publikować 

i nie rozpowszechniać informacji, o których mowa zdaniu pierwszym, chyba że Strona, której informacje dotyczą 

wyrazi zgodę na ujawnienie określonych przez nią informacji, uprzednio i pisemnie pod rygorem nieważności.  

2. Naruszenie zasad poufności przez osoby działające z upoważnienia Strony będzie traktowane jako naruszenie 

dokonane przez samą Stronę. 



 

 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących RODO obowiązujących u Zleceniodawcy i w tym 

celu podpisze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Wygaśnięcie lub rozwiązanie ww. umowy lub 

naruszenie zasad RODO obowiązujących u Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę może skutkować natychmiastowym 

rozwiązaniem umowy z wyłącznej winy Zleceniobiorcy. 

 
 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 
1. Umowa zostaje zawarta i obowiązuje w okresach wskazanych w Załączniku Nr 1. Każda Strona może rozwiązać Umowę 

za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, który kończy się z upływem miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym Strona złożyła oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zleceniobiorca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia), gdy Zleceniodawca 

istotnie naruszy podstawowe obowiązki z Umowy.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się, w całym okresie obowiązywania Umowy, posiadać ważną umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące powstać w związku z udzielaniem Świadczeń. 

4. Umowa stanowi całość uzgodnień Stron i uchyla wcześniejsze umowy i uzgodnienia, zarówno ustne i jak i pisemne, 

które dotyczyły przedmiotu Umowy. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Strony oświadczają, że nie są im znane okoliczności prawne lub faktyczne, które uniemożliwiają lub 

utrudniają skuteczne zawarcie i prawidłowe wykonywanie Umowy.  

5. Prawem właściwym do interpretacji Umowy i prowadzenia sporów z nią związanych jest prawo Rzeczypospolitej 

Polskiej. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą właściwe przepisy polskiego prawa powszechnie 

obowiązującego. Spory mogące wyniknąć w związku z Umową będą rozstrzygane przez Strony polubownie, a gdy nie 

będzie to możliwe, przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę strony powodowej. 

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy jest lub okaże się być nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne 

w jakimkolwiek zakresie, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Umowy. Nieważne, 

nieskuteczne lub niewykonalne postanowienia Umowy, lub luki w regulacjach, Strony zastąpią lub uzupełnią nowymi 

regulacjami, które najbardziej adekwatnie oddadzą zgodny zamiar Stron i cel gospodarczy postanowień wadliwych. 

Strony zawrą w tym celu stosowny aneks niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego 

żądania przez którąkolwiek ze Stron. Jeżeli z okoliczności będzie wynikać, że bez postanowień wadliwych Strony nie 

zawarłyby Umowy, wówczas Strony niezwłocznie przystąpią do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, 

której cel gospodarczy będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy dotychczasowej. Do czasu 

zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, Strony będą realizowały obowiązki wynikające z Umowy 

w takim zakresie, w jakim nie będzie to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi 

interesami Stron. 

7. Strony sporządziły i podpisały Umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym 

egzemplarzu dla każdej Strony. 

 
 
 

______________________________ ______________________________   
Zleceniodawca                                                                                         Zleceniobiorca 

 
 



 

 

 
Załącznik Nr 1 

do umowy o świadczenie usług diagnostyki obrazowej 
z dnia ……………….. 

 
I. Informacje podstawowe 

 

LP. Pozycja Ustalenia Stron 

1. Zleceniodawca 1. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

2. Zleceniobiorca …………………………………….. 

3. Miejsce Wdrożenia ul. Polna 33, 60-535 Poznań 

4. Mail do faktur ----- 

5. Okres obowiązywania  od dnia ……………... do dnia ………………………….. 

6. Wynagrodzenie stałe 

(miesięczne) 

............................ 

7. Opłata jednorazowa ……………………….. 

 

8. Liczba fizycznych lokalizacji …………... 

 
 
II. Dostępność Świadczeń 

 

LP. Pozycja Ustalenia Stron 

1. Dostępność Świadczeń Badania zlecane do opisu w trybie planowym w piątek po godzinie 15:00, 

w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy, będą opisane w kolejnym 

dniu roboczym do godziny 15:00, chyba że pozostały czas do opisu wykracza 

poza ten termin. 

2. Dostępność Świadczeń w 

okresie urlopowym (15.01-

01.03 oraz 01.07-31.08) 

Badania zlecane do opisu w trybie planowym w okresie urlopowym mogą być 

opisywane w terminie: 

……………. 

 
 
III. Czasy opisów i Cena Świadczeń 

Uwaga: Czas wykonania Świadczenia liczony jest od chwili otrzymania prawidłowych oraz kompletnych danych 

Badania przez lekarza współpracującego ze Zleceniobiorcą. 

 

LP. Pozycja Tryb Czas Cena 

1. ……………………… ……………… ……………………………. ……………………………. 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

______________________________ ______________________________ 
Zleceniodawca                                                                                              Zleceniobiorca 

 

  



 

 

Załącznik Nr 2 
do umowy o świadczenie usług diagnostyki obrazowej 

z dnia ……………….. 

 

 

Poznań, dnia………………………… 

 

 
 
……………………………………….. 
    Pieczęć Oddziału/Pododdziału 

 

 

SKIEROWANIE DLA PACJENTA: 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………… 

PESEL:………………………………………………………………………… 

nr ks. głównej:…………………………………………………………..… 

płeć: kobieta / mężczyzna 

 

na badanie (wskazać szczegółowo)……………………………………………………………………………………………………………..……... 

wstępne rozpoznanie kliniczne …………………………………………………………………………………………………………………….….… 

cel i uzasadnienie badania …………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

istotne informacje kliniczne ……….………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………. 
  podpis i pieczęć lekarza kierującego 

 


