
Projekt umowy 

U M O W A  nr ……/2019 
 

zawarta w dniu …….07.2019 r. w Namysłowie pomiędzy: 

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółką Akcyjną w Namysłowie, ul. Oleśnicka 4, 46-100 

Namysłów, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000314007, NIP: 752-14-28-193, REGON: 160216463, kapitał zakładowy: 3.185.000,00 zł 

opłacony w całości, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Kuchczyńskiego – Prezesa Zarządu 

Teresę Czuczwarę – Głównego Księgowego, Prokurenta samoistnego 
 

a 

 

……………………………………………………………………………………………….,  

REGON:  …………………….. 

NIP: ………………………….. 

 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą 

łącznie zwanymi Stronami, a odrębnie Stroną 

 

 

§ 1 
 

1. Zamawiający udziela w trybie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), zamówienia na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  rentgenodiagnostyki, a Wykonawca 

przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do wykonania tych świadczeń na zasadach 

określonych niniejszą umową i zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Przedmiot umowy (ilość badań, jakie należy wykonać) będzie realizowany na bieżąco w 

zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3. Wykaz badań stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Uprawnionymi do świadczeń opisanych w przedmiocie umowy są pacjenci 

Zamawiającego, na podstawie pisemnego zlecenia lekarza Zamawiającego. 

5. Zlecenie badania, o którym mowa wyżej musi być czytelnie wypełnione i musi zawierać: 

pieczątkę oddziału szpitalnego, pieczątkę i podpis lekarza, imię, nazwisko i PESEL 

pacjenta, rodzaj badania, rozpoznanie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania przedmiotu umowy. 

7. Wykaz badań najczęściej zlecanych przez Zmawiającego oraz ich szacunkowa ilość, 

obliczona na podstawie lat poprzednich, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

Wszystkie podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie +/- 10%, gdyż 

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości chorych osób ani też badań jakie będą 

niezbędne do właściwego zdiagnozowania pacjenta. 

8. Ilości badań podane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy są orientacyjne i Wykonawca 

nie może się na nie powoływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji, 

a co się z tym wiąże, do realizowania przedmiotu umowy za odrębną odpłatnością. 

Zamawiający oszacował ilości na podstawie lat poprzednich i nie jest w stanie określić 

ani ilości pacjentów, ani schorzeń, a tym samym ilości i rodzaju badań, które będą 

niezbędne w szpitalu Zamawiającego w okresie realizacji umowy. W przypadku 

niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna ilość badań (suma ogółem) +/- 

10%. 
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§ 2 
 

1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są pomieszczenia Zamawiającego, 

mieszczące się w budynku „A” Szpitala, na parterze -  ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do dzierżawy pomieszczeń od Zamawiającego oraz 

zobowiązuje się do podpisania odrębnej umowy dzierżawy pomieszczeń na warunkach 

określonych przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca przez cały czas trwania umowy korzysta z bazy lokalowej, sprzętu, 

aparatury i innych środków pomocniczych, jakimi dysponuje Zamawiający. 

4. Sprzęt pozostawiony do dyspozycji Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do odrębnej 

umowy dzierżawy. 

5. Wyposażenie dzierżawionych pomieszczeń jest własnością Zamawiającego. Jednakże w 

przypadku konieczności doposażenia pomieszczeń w brakujący sprzęt i wyposażenie 

niezbędne do uzyskania pozytywnej opinii wszelkich służb kontrolnych, jak i ciągłości i 

terminowości wykonywanych badań, Wykonawca dokona zakupu na własny koszt. 

Sprzęt i wyposażenie zakupione przez niego jest jego własnością i Zamawiający nie 

zwraca Wykonawcy za niego kosztów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pozycjonerów do wykonywania zdjęć rtg u 

noworodków. 

7. Za przeglądy, remont oraz aktualne ubezpieczenie sprzętu, z którego korzysta 

Wykonawca,  koszty ponosi Wykonawca. 
 

§ 3 
 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w przedmiocie umowy z 

24-godzinną gotowością.  

2. Przez 24-godzinną gotowość rozumie się: 

1) wykonywanie  badań w dni powszednie przez min. 40 godzin, w godzinach ustalonych 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

2) wykonywanie  badań w trybie „NA CITO” (pilnym), w możliwie najkrótszym czasie 

od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego, w dni robocze oraz w soboty, 

niedziele i święta. 

3. Za badania w trybie CITO, Wykonawca nie będzie doliczał żadnych dodatkowych opłat. 

4. Badania w trybie CITO mogą być zlecane o każdej porze, w stanach zagrożenia  zdrowia i 

życia pacjenta. 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej 

i prowadzenia sprawozdawczości statystycznej, związanej z wykonaniem badań 

zleconych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa i wymogami Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych 

sprawozdań z wykonanych badań. 

3. Wyniki badań muszą być potwierdzone przez lekarza radiologa posiadającego stosowne 

uprawnienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy ze szczególną starannością 

ocenianą z uwzględnieniem  specyfiki wykonywanego zawodu.  

5. Wykonawca przez cały czas trwania umowy korzysta z bazy lokalowej, sprzętu, 

aparatury i innych środków pomocniczych jakimi dysponuje Zamawiający. Jednakże w 

przypadku konieczności doposażenia pomieszczeń w brakujący sprzęt i wyposażenie 

niezbędne do uzyskania pozytywnej opinii wszelkich służb kontrolnych jak i ciągłości i 
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terminowości wykonywanych badań, Wykonawca dokona zakupu na własny koszt. 

Sprzęt i wyposażenie zakupione przez niego jest jego własnością i Zamawiający nie 

zwraca Wykonawcy za niego kosztów. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przez cały czas trwania umowy, 

sprzętem, aparaturą i innymi środkami pomocniczymi niezbędnymi do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pozycjonerów do wykonywania zdjęć rtg u 

noworodków. 

8. Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu wyniki badań (niezwłocznie po ich 

sporządzeniu) w formie pisemnej w jednym egzemplarzu, a także poprzez sieć wewnątrz 

szpitalną. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Zamawiającego oraz wszystkim 

instytucjom, przez które Zamawiający może być kontrolowany, w tym NFZ. 

10. Materiały używane do udzielania świadczeń zdrowotnych muszą być dopuszczalne do 

obrotu w Polsce i spełniać wymagania określone w przepisach szczegółowych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania współpracy z Zamawiającym w 

zakresie nadzoru, poprawy jakości, oceny wiarygodności stosowanych metod i 

uzyskiwanych wyników, a także wdrażania nowych metod badawczych. 

12. W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania u 

innego wykonawcy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania na bieżąco wymagań oddziału NFZ 

właściwego dla siedziby Zamawiającego lub innej instytucji finansującej usługi, w 

zakresie ochrony zdrowia, realizowane przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, oświadcza, że ma podpisaną umowę na odbiór, transport i utylizację 

odpadów medycznych powstałych w czasie wykonywania umowy. 

15. Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie przez Wykonawcę w wydzierżawianych 

pomieszczeniach usług komercyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

w czasie wolnym od wykonywania usług na rzecz Zamawiającego pod warunkiem, że 

powyższe nie wpłynie na terminowość i jakość usług świadczonych przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego. 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania przedmiotu umowy, z 

wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zawodowych oraz z  uwzględnieniem postępu w 

zakresie realizowanego przedmiotu umowy.    

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w szczególności:  

1) przepisów określających prawa pacjenta, 

2) standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Zamawiającego, 

3) wymogów stawianych przez NFZ. 
 

§ 6 
 

Wykonawca  sprawuje kontrolę merytoryczną i organizacyjną oraz nadzoruje pracę swojego 

personelu współuczestniczącego w udzielaniu świadczeń stanowiących przedmiot umowy, a 

także kontroluje wykonywanie wydawanych przez siebie zaleceń. 
 

§ 7 
 

Wykonawca  zobowiązany jest do: 
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1) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  w związku  z 

udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w całym okresie obowiązywania umowy, 

2) okazania polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1 przy podpisywaniu umowy oraz 

dostarczenia kopii polisy jako załącznika do umowy, a także przedstawiania polis 

zaktualizowanych, 

3) utrzymywania przez cały okres obowiązywania umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz 

wartości ubezpieczenia. 
 

§ 8 
 

Wykonawca  zobowiązany jest do współpracy z lekarzami oraz pielęgniarkami na rzecz 

pacjentów Zamawiającego. 

 

§ 9 
 

Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych określonych w niniejszej umowie wg zasad określonych w Kodeksie cywilnym. 
 

§ 10 
 

Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Wykonawcę osobom trzecim odbywa się 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ustalonymi przez 

Zamawiającego. 
 

§ 11 
 

Umowa niniejsza nie stwarza przeszkód w dodatkowym świadczeniu usług przez 

Wykonawcę poza terenem  działania Zamawiającego, pod warunkiem, że świadczenie tych 

usług nie będzie kolidowało z należytym wykonywaniem  obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, w tym nie będzie wpływało na jakość i terminowość wykonywanych 

badań, oraz nie będzie konkurencyjne wobec interesów Zamawiającego. 
 

§ 12 
 

1. Rozliczanie świadczeń objętych umową będzie płatne w formie ryczałtu miesięcznego. 

2. Ryczałt miesięczny wynosi: ……….. zł brutto (słownie złotych: ………………./100). 

3. Podstawą do wypłaty kwoty opisanej w § 12 ust. 2 będzie pisemne potwierdzenie przez 

Zamawiającego wykonania świadczeń objętych umową. 

4. Kwota podana § 12 ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca podczas 

wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 

6. Zamawiający za prawidłowo wystawioną fakturę zobowiązuje się zapłacić w terminie do 

14 dni, licząc od daty jej dostarczenia. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na rachunek bankowy wskazany 

na fakturze. 

8. Za datę zapłaty strony ustaliły dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych naliczonych 

Wykonawcy z bieżącej kwoty należnej Wykonawcy za wykonanie umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu wykonywania świadczeń. 
              

§ 13 
 

1. Wykonawca  we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy: 

1) odzież roboczą zgodnie z wymaganiami, 
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2) odzież ochronną, 

3) środki higieniczne, 

4) posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu bhp, 

5) posiadanie badań profilaktycznych. 

2. Wykonawca oświadcza, że świadczy usługi i w ramach swojej działalności gospodarczej 

rozlicza się  z odpowiednim Urzędem Skarbowym. 

3. Wykonawca  oświadcza ,iż zgłosił swoją działalność w ZUS celem rozliczenia z tytułu 

ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. 
 

§ 14 
 

Wykonawcę obowiązuje zakaz pobierania jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów 

lub ich rodzin z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem kontraktu 

Zamawiającego z NFZ pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 15 
 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Wykonawcę w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu oraz spożywanie alkoholu przez Wykonawcę w czasie przeznaczonym na 

wykonywanie świadczeń zdrowotnych powodować będzie rozwiązanie umowy ze skutkiem  

natychmiastowym. 
 

§ 16 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za każdorazowe niewykonanie lub niewłaściwe wykonywanie przedmiotu umowy w 

wysokości 2.000,00 zł, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w wysokości 5.000,00 zł, 

3) w wysokości 500,00 zł za każdorazowe nieprzestrzeganie zasad dotyczących obiegu i 

jakości dokumentacji medycznej, 

4) za nieprzekazanie w ustalonym terminie wymaganej dokumentacji medycznej, 

sprawozdań i informacji w wysokości 500,00 zł za każde zdarzenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z 

winy Zamawiającego  w wysokości  5.000,00 zł. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone w umowie kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wszelkich zobowiązań wobec 

Zamawiającego oraz kar umownych z bieżącego ryczałtu Wykonawcy. 
 

§ 17 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas  określony tj. od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r., 

z zastrzeżeniem § 17 ust. 4 pkt 2. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron, bez podania przyczyny za 1-

miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje w formie  pisemnej ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron. 

4. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem czasu na jaki została zawarta, 

2) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową z NFZ przez 

Zamawiającego. 
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4. Zamawiający może rozwiązać umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w 

przypadku wypowiedzenia umowy przez NFZ z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, a w szczególności w przypadku: 

1) ograniczenia dostępności do świadczeń, zawężenia ich zakresu lub nieodpowiedniej 

jakości i organizacji świadczenia usług, 

2) nieprzekazywania w ustalonym terminie przez Wykonawcę wymaganej dokumentacji 

medycznej, sprawozdań i informacji, 

3) skarg lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, gdy wynikają z  naruszenia umowy oraz 

przepisów prawa. 

5. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania zawodu, 

2) niepodpisania kontraktu z NFZ na kolejny rok, 

3) popełnienia przez Wykonawcę w czasie trwania umowy przestępstwa, które 

uniemożliwia dalsze udzielanie świadczeń zdrowotnych, jeśli zostało stwierdzone 

prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste, 

4) nieudokumentowania przez Wykonawcę zawarcia przez niego nowej umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w terminie 30 dni od upływu terminu 

ważności poprzedniej polisy, 

5) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania tych naruszeń i 

bezskutecznym upływie terminu 7 dni, wyznaczonego w wezwaniu na ich usunięcie, 

6) niewyrażenia zgody na poddanie się badaniu krwi na zawartość alkoholu i środków 

odurzających, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie ich przyjęcia przez Wykonawcę. 
 

§ 18 
 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

2. Wszystkie zmiany do umowy nienaruszające warunków SWKO i oferty Wykonawcy 

wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
 

§ 19 
 

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 20 
 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy o działalności leczniczej, Kodeksu Cywilnego oraz właściwe przepisy 

szczególne. 
 

§ 21 
 

1. Wykonwca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

zostały przekazane do realizacji niniejszej umowy. 

2. Zamawiający, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 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 
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danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 

2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Namysłowskie Centrum 

Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów. 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Namysłowskim Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, 

ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów jest Pan Wojciech Huczyński, z którym można się 

skontaktować na adres Administratora lub e-mail: iod@zoznamyslow.pl, bądź 

telefonicznie pod nr 604907222. 

3) Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja niniejszej umowy. 

4) Kategorie danych osobowych:  

a) podstawowe: imię, nazwisko, dane adresowe,  

b) dane identyfikujące osobę,  

c) dane dot. uprawień zawodowych: świadectwa i uprawnienia niezbędne do 

wykonywania pracy, inne dane niezbędne do realizacji umowy.  

5) Źródłem danych jest Wykonawca. 

6) Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. 

Odbiorcami mogą być: organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje 

finansujące, Sądy, Policja. 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu umowy. Wykonawca 

posiada następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych: 

a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,  

b) prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. 

8) Wykonawca posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2. 

9) Podanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy jest obligatoryjne.  

10) Nie przekazuje się danych do państwa trzeciego. 

11) Nie podejmuje się decyzji przetwarzania danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

lub z zastosowaniem profilowania danych.  

12) Dalsze dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych 

osobowych Wykonawcy, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich 

znajdują się na stronie: www.zoznamyslow.pl (zakładka Ochrona Danych Osobowych 

RODO). 
 

§ 22 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
 

Wykonawca                                                                           Zamawiający 

 

mailto:iod@zoznamyslow.pl
http://www.zoznamyslow.pl/
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Załącznik nr 1 do umowy nr ……../2019  z dnia ……..07.2019 r. 

 

Wykaz badań - rentgenodiagnostyka  
    

L.p. Nazwa 
Orientacyjna ilość  

miesięczna roczna 

Zdjęcia ogólnodiagnostyczne 

1. Rtg nadgarstka a-p, boczne, skośne  20 240 

2. Rtg palców a-p, boczne 25 300 

3. Rtg dłoni a-p, boczne, skośne  20 240 

4. Rtg stóp a-p, boczne, skośne  40 480 

5. Rtg przedramienia a-p, boczne 20 240 

6. Rtg stawu skokowego a-p, boczne 50 600 

7. Rtg podudzia a-p, boczne 15 180 

8. Rtg stawu kolanowego a-p, boczne, osiowe 10 120 

9. Rtg stawu łokciowego a-p, boczne, osiowe 10 120 

10. Rtg rzepki a-p, boczne, osiowe 2 24 

11. Rtg kości udowej a-p, boczne 4 48 

12. Rtg stawu biodrowego a-p, boczne, osiowe 10 120 

13. Rtg miednicy 12 144 

14. Rtg kości krzyżowej a-p, boczne 4 48 

15. Rtg kości guzicznej a-p, boczne 4 48 

16. Rtg stawów barkowych a-p, boczne, skośne, osiowe 20 240 

17. Rtg kości ramieniowej a-p, boczne 4 48 

18. Rtg mostka a-p, boczne 4 48 

19. Rtg obojczyka 20 240 

20. Rtg stawów mostkowo-obojczykowych 4 48 

21. Rtg żeber a-p, p-a, skośne 25 300 

22. Rtg klatki piersiowej a-p, boczne, p-a 120 1 440 

23. Rtg kręgu szyjnego a-p, skośne, czynnościowe 20 240 

24. Rtg kręgu piersiowego a-p, boczne 15 180 

25. Rtg kręgów L-S a-p, boczne, skośne, czynnościowe 12 144 

26. Rtg kości piętowej boczne, skośne 6 72 

27. Rtg zatok a-p, boczne 2 24 

28. Rtg twarzoczaszki 4 48 

29. Rtg czaszki a-p, p-a, boczne, osiowe, w-g Towna 32 384 

30. Rtg zęba obrotnika 15 180 

31. Rtg kanałów nerwowych wzrokowych 1 12 

32. Rtg stawów skroniowo-żuchwowych 1 12 

33. Rtg żuchwy 4 48 

34. Rtg nosa 4 48 

35. Rtg uszu wg Schuller'a, Mayer'a, Stenvers'a 1 12 
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36. Rtg oczodołów a-p, boczne 4 48 

37. Rtg jamy brzusznej 40 480 

38. Rtg obręczy barkowej 20 240 

39. Zdjęcie siodełka tureckiego p-a, boczne 1 12 

Razem zdjęcia ogólnodiagnostyczne: 625 7 500 

Zdjęcia kontrastowe 

1. Urografia 25 300 

2. Cystografia 2 24 

Razem zdjęcia kontrastowe: 27 324 

OGÓŁEM: 652 7 824 

 
 

 

 

Wykonawca                                                                           Zamawiający 

 


