Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Umowa o świadczenie usług
wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej

zawarta dnia ………2020r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy:
Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, adres:
83-200 Starogard Gdański, ul. dra J. Balewskiego 1, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000347804, NIP 5922222674,
nr REGON 220926678, kapitał zakładowy 9.734.000 zł,
reprezentowaną przez: Adama Magiełkę – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
reprezentowaną przez …………………………….,
zwaną dalej Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
obejmujący:
1) realizację u Zamawiającego wewnętrznego nadzoru nad przestrzeganiem wymagań
ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących działalność
polegającą na uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej
pracowni rentgenowskiej lub uruchamianiu takich pracowni oraz uruchamianiu lub
stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii
zabiegowej,
radioterapii
powierzchniowej
lub
radioterapii
schorzeń
nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską, poprzez zapewnienie
stałej, bieżącej opieki osoby, która posiada uprawnienia inspektora ochrony
radiologicznej dla tych działalności, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. –
Prawo atomowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1792 ze zm., zwaną dalej „Prawem atomowym”)
i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie; przez opiekę, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym, rozumie się w szczególności zapewnienie przez
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Wykonawcę wykonywania zadań należących do zakresu obowiązków i uprawnień
inspektora ochrony radiologicznej określonych w art. 72 Prawa atomowego;
2) opracowanie i aktualizacja gotowych do zatwierdzenia i wdrożenia przez
Zamawiającego projektów dokumentów wymaganych przez przepisy Prawa
atomowego dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz
uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, w
zgodności z przepisami prawa i dokumentacją opisującą zintegrowany system
zarządzania u Zamawiającego, w szczególności projektów:
a) programu zapewnienia jakości w jednostce ochrony zdrowia,
b) procedur wewnętrznych i instrukcji pracy dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i
ochrony radiologicznej,
c) medycznych procedur radiologicznych („procedur szczegółowych”),
d) programu szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony
radiologicznej oraz krótko- i długookresowych planów szkolenia pracowników,
e) dokumentacji opisującej system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych,
jakie mogą mieć miejsce w jednostce organizacyjnej, w szczególności projekt
zakładowego planu postępowania awaryjnego oraz projekty procedur i instrukcji
służących realizacji tego planu;
3) nadzór nad oceną narażenia pracowników zatrudnionych u Zamawiającego oraz
pracowników zewnętrznych na podstawie kontrolnych pomiarów dawek
indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy; liczba osób
pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie rtg – ok. 60 osób (na dzień
31.12.2019 r.);
4) nadzór nad wykonywaniem testów odbiorczych i eksploatacyjnych urządzeń
radiologicznych oraz urządzeń pomocniczych stosowanych w jednostkach ochrony
zdrowia wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zakresu
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub medycyny nuklearnej, zgodnie z
Prawem atomowym oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18
lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r. poz.
884); ilość urządzeń podlegających kontroli ich parametrów fizycznych – 5 (na dzień
31.12.2019 r.);
5) stałą współpracę z wykonawcą robót budowlanych w pomieszczeniach przyszłego
zakładu diagnostyki obrazowej tworzonego u Zamawiającego, w okresie od marca do
kwietnia 2020 roku (do czasu uruchomienia Zakładu Diagnostyki Obrazowej).
2. Użyte w niniejszym paragrafie określenia należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem
nadanym przez przepisy Prawa atomowego i aktów wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy.
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3. W przypadku zmiany przepisów albo zastąpienia aktów prawnych wymienionych w ust. 1
nowymi przepisami, przedmiot umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę z
uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.
4. Liczba osób pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie rtg oraz ilość
urządzeń podlegających kontroli ich parametrów fizycznych w okresie od sierpnia 2020
roku zostanie zwiększona odpowiednio o ok. 40 osób oraz o 3 urządzenia, co nie zmieni
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
§2
1. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia, na wezwanie Wykonawcy, wszelkich
dokumentów i informacji, niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy.
2. Wykonawca odpowiada za wykonanie usług rzetelnie i z należytą starannością oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca zapewni, we własnym zakresie i na swój koszt, sprzęt i inne pomoce oraz
materiały, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu i uprawnionym na mocy Prawa
atomowego i odrębnych przepisów organom fakt posiadania przez inspektora ochrony
radiologicznej odpowiednich uprawnień, przedkładając każdorazowo poświadczone za
zgodność z oryginałem kserokopie aktualnych dokumentów potwierdzających jego
uprawnienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszelkiej wymaganej przepisami
dokumentacji związanej ze świadczonymi usługami. Wszelka dokumentacja związana ze
świadczonymi usługami, w szczególności zadaniami inspektora ochrony radiologicznej,
musi być przechowywana u Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o przebiegu wykonania usług
oraz ewentualnych uwagach lub zastrzeżeniach w związku ze świadczonymi usługami.
Wykonawca jest zobowiązany składać Zamawiającemu co kwartał sprawozdania z
działalności inspektora ochrony radiologicznej zgodnie z wymaganiami standardów
akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania
szpitali.
7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ważne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę
działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób
trzecich (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem lub niewykonaniem
usług objętych przedmiotem umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł w
odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem.
Ubezpieczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, musi zapewniać wypłatę
odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń, do wyczerpania sumy
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gwarancyjnej. Koszt ubezpieczenia, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa
w całości Wykonawca.
8. Wykonawca jest zobowiązany, bez wezwania, niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu
dowód posiadania ważnej umowy ubezpieczenia w postaci poświadczonej za zgodność z
oryginałem kserokopii umowy (polisy).
9. W przypadku, gdy umowa (polisa) ubezpieczenia wygasa w trakcie realizacji niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie
kserokopię nowej umowy (polisy) ubezpieczenia, poświadczonej za zgodność z
oryginałem, w terminie 30 dni przed końcem obowiązywania poprzedniej umowy (polisy)
ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których
będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§3
1. Sposób i czas realizacji usług przez Wykonawcę odbywa się według ustalonego
miesięcznego rozkładu uzgadnianego między stronami.
2. Rozkład, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zapewniać wypełnienie
obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić osobistą obecność inspektora ochrony
radiologicznej w siedzibie Zamawiającego według ustalonego harmonogramu (ale nie
mniej niż raz w tygodniu) lub na uzasadnione wezwanie Zamawiającego.
4. Wykonawca może powierzyć, za pisemną pod rygorem nieważności zgodą
Zamawiającego, wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy
podwykonawcom. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada
jak za własne działania lub zaniechania.
5. Wykonawca musi zapewnić ciągłość i dostępność świadczenia usług, bez względu na
okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia usług
również w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. klęsk żywiołowych,
uwolnienia lub użycia środków biologicznych, chemicznych lub promieniotwórczych
itp.), a także zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
§4
1. Tytułem wynagrodzenia za prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy Zamawiający
zapłaci Wykonawcy miesięcznie zryczałtowaną kwotę netto …………………. zł
(słownie: ……………………. 00/100), do której doliczony zostanie należny podatek od
towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z dołu, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę, na jego rachunek bankowy wskazany w treści faktury, w terminie 30 dni od
daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
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3. Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego
przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani
rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie, w szczególności
wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy.
Wykonawca nie może również zawrzeć umowy bez pisemnej pod rygorem nieważności
zgody Zamawiającego z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela ani dokonywać
żadnej innej czynności prawnej rodzącej takie same lub podobne skutki.
4. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego, o której mowa powyżej, dalsze
przeniesienie praw przez każdego z nabywców, w tym kolejnych nabywców, wymaga
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 3 lub 4 jest bezskuteczna.
6. Wartość zamówienia brutto wynosi: ……………… zł.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20% wartości zamówienia brutto określonej w § 4 ust. 6;
2) za zwłokę w wykonaniu obowiązków określonych w § 1 ust. 1 w wysokości 0,5%
wartości zamówienia brutto określonej w § 4 ust. 6 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w stosunku do terminów wynikających z przepisów Prawa atomowego lub przepisów
wykonawczych albo – w razie ich braku – terminów ustalonych przez Zamawiającego.
2. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego z upływem 7 dni
od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy lub poprzez potrącenie z przysługującej
Wykonawcy od Zamawiającego bieżącej płatności.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania innych zobowiązań
umownych, dla których nie przewidziano kar umownych, strony ponoszą
odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
§6
1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem ……………………..r. i zostaje zawarta na
……………………..
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, aktów prawnych przywołanych w § 1, a także inne powszechnie obowiązujące
źródła prawa.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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3. Sądem właściwym dla rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji umowy jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Zamawiający

Wykonawca

6

