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Umowa  Nr  ……../2021 r.  

 na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

 

zawarta w dniu ………..        w Sopocie , w oparciu o przeprowadzone postępowanie konkursowe ofert na 

udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (t.j. z 2016r., Dz.U. poz.1638, ze zm.), pomiędzy: 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sopocie Miejską Stacją Pogotowia 

Ratunkowego  z Przychodnią w Sopocie ul. Chrobrego 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000009616, NIP: 585-

13-44-104,  REGON 191287660, 

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą,  

reprezentowanym przez Dyrektora lek. med. Ryszarda  Karpińskiego   

 

a 

 

Panią / Panem ……………………………….. ,  

Zamieszkałą/ łym : ………………………………, posiadającą/cym dyplom technika elektroradiologii NR 

…………. z dnia ……………………… r. i wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod Nr 

ewidencyjnym ………., prowadzonej przez ………………………………,  

 

zwaną dalej Zleceniobiorcą 

 

§ 1 

 

Zleceniodawca powierza a Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie 

Rentgenodiagnostyki, zgodnie z określonymi przepisami prawa , w tym ustawy Prawo  atomowe   oraz  

rozporządzeniem   Ministra  Zdrowia   z  dnia  27 marca  2008r    w sprawie minimalnych   wymagań  dla  

jednostek  ochrony zdrowia udzielających  świadczeń  zdrowotnych  z   zakresu  rentgenodiagnostyki (Dz. 

U. nr  59 poz. 365  z  2008r. ze zm.),  

 

§ 2 

 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności 

stanowiących przedmiot umowy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1   

  w okresie : 

  - poniedziałek - piątek          od  godz. 19:00  do godz.  23:30, 

  - sobota , niedziela i  święta  od  godz.   9:00  do godz.  21:00. 

   3. Uzgodniony przez strony harmonogram, o którym mowa w ust. 2, jest podstawą do organizacji 

świadczeń i rozliczania finansowego za świadczenie wykonane przez Zleceniobiorcę. 

4.Świadczenia zdrowotne udzielane będą przez Zleceniobiorcę w gabinecie RTG w Miejskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, Aparatem RTG typu Ramię C. 

5.Zleceniobiorca zobowiązuje   się   do   rzetelnego  wykonywania  świadczeń  zdrowotnych   przy 

wykorzystaniu  wiedzy   i  umiejętności  z   uwzględnieniem   stałego  postępu   medycyny   w    zakresie   

zawartej  umowy , zgodnie z zakresem obowiązków stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

6. Strony uzgadniają, że wykonywanie  badań rtg odbywać się będzie na podstawie skierowania od lekarza i  

winno określać: 

-  nazwisko i imię pacjenta,  

-  rodzaj   badania,  

-  zakres   badań,  

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do osobistego wykonywania świadczeń będących przedmiotem 
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niniejszej umowy i nie ma prawa do przenoszenia swoich obowiązków lub praw wynikających z umowy na 

inne osoby lub podmioty gospodarcze, z wyjątkiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 

uniemożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych. Wówczas Zleceniobiorca w porozumieniu 

pisemnym lub telefonicznym ze Zleceniodawcą ustala zastępstwo i przekazuje obowiązki wynikające z 

niniejszej umowy osobie, która posiada aktualną umowę tego samego rodzaju zawartą ze Zleceniodawcą. 

§3 

 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej zgodnie z wymogami 

określonymi w umowie. 

§4 

 

Zleceniobiorca poddaje się kontroli wynikającej  z norm obowiązującego prawa oraz czynności kontrolnych 

zmierzających do ustalenia prawidłowej realizacji umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

przeprowadzonej przez Zleceniodawcę, w szczególności  co do  : 

    a ) realizacji i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

    b ) informacji o zakresie wykonywanych świadczeń,  

    c ) prowadzonej  sprawozdawczości  statystycznej.  

 

§ 5 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wynikająca z 

obowiązujących przepisów prawa.  

2. Kopia dokumentu polisy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik  nr 1 do umowy. 

 

§ 6 

 

1.Umowa zostaje zawarta na okres od dnia  01-01-2022r. do dnia 31-12-2022r. 

2.Umowa może ulec rozwiązaniu: 

a) w przypadku rozwiązania przez Gminę Miasta Sopotu umowy zawartej przez Zleceniodawcę   

     b) w każdym terminie za porozumieniem stron.  

 

§ 7 

 

1. Strony uzgadniają, że zapłata wynagrodzenia na rzecz Zleceniobiorcy z tytułu wykonania świadczeń 

zdrowotnych, o których mowa w § 1, nastąpi po przedłożeniu rachunku wraz z kartą zarobkową, 

2. Stawka za jedną godzinę świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zleceniobiorcę wynosi brutto 

………………,00  PLN ( słownie: ………………….. zł 00/100 gr.) 

3. Strony uzgadniają, że zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych, nastąpi 

przelewem na konto wskazane przez Zleceniobiorcę, na  podstawie faktury prawidłowo wystawionej, w  

terminie 14  dni  od dnia otrzymania z dołu po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który wynosi pełny 

miesiąc kalendarzowy.    

4. Strony uzgadniają, że Zleceniobiorca  przedłoży fakturę  najdalej do dnia 5 każdego  miesiąca w Dziale 

Służb Pracowniczych. 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że samodzielnie rozlicza się z ZUS-em i Urzędem Skarbowym. 

 

§ 8 

 

1. Zleceniobiorca   ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych określonych w niniejszej umowie, zarówno wobec zleceniodawcy, pacjentów,  jak i osób 

trzecich.  

2. Zleceniodawcy przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do Zleceniobiorcy w wysokości kwoty 

wypłaconej przez niego osobie trzeciej z tytułu szkody wyrządzonej przez Zleceniobiorcę. 
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§ 9 

 

Strony  uzgadniają, że zmiany do niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają  formy  pisemnej  w 

postaci  aneksu do  umowy. 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową zastosowanie  mają  przepisy kodeksu    cywilnego   oraz   

ustawy o  działalności leczniczej  oraz  przepisy  wykonawcze ustawy   -  prawo  atomowe   oraz  

przepisami    rozporządzenia   Ministra  Zdrowia  z  dnia  27 marca  2008r   (Dz. U. nr  59  poz. 365  z  2008 

r. ze zm.)  określającym minimalne  wymogi dla   jednostek ochrony  zdrowia, udzielających  świadczeń   

zdrowotnych z zakresu  rentgenodiagnostyki,   

 

§ 11 

 

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego 

miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 12 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym  dla   każdej  ze  stron . 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      Zleceniobiorca                                                                                Zleceniodawca    

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. kopia polisy ubezpieczenia OC Zleceniobiorcy, 

2. kopia dyplomu technika elektroradiologii NR 32/E/88 z dnia 24 czerwca 1988r. 

3. kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod Nr ewidencyjnym 2443,  

    prowadzonej przez Wójta Gminy Szemud,  

4. zakres obowiązków. 


