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Załącznik nr 4 do SWKO 

Istotne postanowienia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  

(dalej „Umowa”) 

zawarta w dniu ……………………………………………… w Pruszkowie pomiędzy:  
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 
2/4 w Pruszkowie (05-800), wpisanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000176316, NIP: 534-194-95-70, REGON 000310290, 
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia" 

reprezentowanym przez: 
Roberta Krawczyka - Dyrektora 
a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie", 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………… 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” a każdy z osobna „Stroną”, 

Umowa zawarta w trybie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz.633 z póź.zm.), w oparciu o postepowanie konkursowe z dnia 28 października 2022 r. 

 

 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia do niniejszego postępowania jest realizacja świadczeń zdrowotnych w 
pełnym kompletnym zakresie badań diagnostycznych …………………………………………….., określonych 
w formularzu ofertowym na rzecz  pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (SPZZOZ) ul. Armii Krajowej 2/4, objętych systemem 
ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia korzystających ze świadczeń 
udzielanych przez SPZZOZ w Pruszkowie na podstawie umów z innymi płatnikami świadczeń, w 
tym finansującymi świadczenia ze środków publicznych we wskazanej ilości (dalej „Przedmiot 
umowy” lub „Świadczenia”). 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy świadczeń będących Przedmiotem umowy wraz z cenami 
jednostkowymi określa Załącznik nr 1 do Umowy,  

3. Udzielający zamówienia zlecać będzie wykonywanie badań w ilości dostosowanej do własnych 
potrzeb wynikających z ilości wystawionych skierowań, o których mowa w § 2 ust.1  

4. Strony dopuszczają możliwość powierzenia Przyjmującemu zamówienie badań w ilości większej 
niż wynikająca z danych zawartych w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku, w którym ich 
zlecenie Przyjmującemu zamówienie jest niezbędne ze względu na potrzeby zdrowotne 
pacjentów. 

5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie zlecanie Świadczeń w zależności od konieczności ich 
wykonania na potrzeby leczonych u niego pacjentów. Zawarta Umowa nie określa liczby 
Świadczeń, lecz jedynie wielkość szacunkową. W przypadku wykonania świadczeń objętych 
Przedmiotem umowy w mniejszej niż szacunkowej ilości Przyjmującemu zamówienie przysługuje 
roszczenie wyłącznie o wynagrodzenie za faktycznie zlecony i wykonany Przedmiot umowy. 

6. Zlecenie większej ilości badań nastąpić może jedynie w przypadku, w którym ich zlecenie jest 
niezbędne ze względu na potrzeby zdrowotne pacjenta, liczba zleconych badań dodatkowych nie 
może spowodować zwiększenia wartości umowy o więcej niż 20% kwoty, wskazanej w §10 ust.2, 
pod warunkiem uzyskania przez Udzielającego zamówienia od Płatnia świadczeń środków 
pieniężnych umożliwiających ich sfinansowanie. 
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§2 

1. Podstawą wykonania badań diagnostycznych jest wystawione na ogólnych zasadach skierowanie  
przez lekarzy Udzielającego zamówienia, na drukach opatrzonych pieczątką Jednostki/Komórki 
organizacyjnej należącej do Udzielającego zamówienia zawierające, między innymi: datę 
wystawienia skierowania, dane personalne pacjenta, PESEL, rodzaj zleconego badania, imię i 
nazwisko oraz nr PWZ lekarza kierującego na badania oraz inne dane wymagane odrębnymi 
przepisami. 

2. Badania, będące przedmiotem niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie udzielać będzie w 
miejscu prowadzenia działalności, t.j. ………………………………………….od poniedziałku od piątku w 
wyznaczonych godzinach pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Przyjmującym 
zamówienie oraz zgodnie z informacją o sposobie wykonywania umowy . Informacja o godzinach 
pracy na potrzeby realizacji umowy stanowi załącznik do oferty.  

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi przy użyciu sprzętu 
wysokiej klasy posiadającego odpowiednie atesty dopuszczające do stosowania w placówkach 
ochrony zdrowia na terenie RP. 

4.  Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania badań przez kadrę medyczną posiadającą 
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe odpowiadające przepisom prawa i 
wymaganiom NFZ, z zachowaniem należytej staranności, z zapewnieniem wysokiej jakości usług, 
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi przepisami i standardami realizacji badań 
diagnostycznych, w tym Ministerstwa Zdrowia oraz standardami NFZ. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż nie będzie pobierał od pacjentów, żadnych opłat za badania 
wykonywane na podstawie niniejszej umowy. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje do wykonywania badań wraz z opisem w jak najszybszym terminie, 
nie później niż 21 dni (max 21 dni) od dnia zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem, o którym mowa w ust. 
1 niniejszego paragrafu. 

7. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że świadczenia zdrowotne wykonywane przez niego 
na podstawie umów z innymi podmiotami leczniczymi i osobami fizycznymi nie będą miały 
wpływu na liczbę, jakość i terminowość oraz koszt badań, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy.  

8. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o przyczynach opóźnienia wykonania opisu i przewidzianym czasie jego realizacji. 

9. Przyjmujący oświadcza, iż urządzenia do świadczenia przedmiotu umowy są sprawne technicznie, 
spełniają wszelkie wymogi określone przepisami prawa i posiadają odpowiednie zgody 
i certyfikaty w zakresie dopuszczającym do użytku, których kopie Przyjmujący okaże na żądanie 
Zamawiającego. 

10. Przyjmujący wskaże numer telefonu do rejestracji w sprawie zgłaszania potrzeby realizacji usługi 
oraz wyznaczy opiekuna umowy do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji umowy. 

11. Przyjmujący oświadcza, iż przedstawi wzór skierowania na badania do stosowania wraz ze wzorem 
zgody na wykonywanie badania diagnostycznego, które będą podlegały weryfikacji i akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nanoszenia zmian na powyższe 
dokumenty. 

12. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż nie będzie przekazywał oryginałów wyników badań 
kierowanym do niego pacjentom Udzielającego zamówienia. Powyższe nie wyklucza 
udostępniania pacjentom kopii wyników badań zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

13. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przekazania Udzielającemu Zamówienia wyników 
zrealizowanych badań z zachowaniem praw pacjenta, przy uwzględnieniu ochrony danych 
osobowych (w formie uniemożliwiającej  odczytanie tych wyników przez osoby trzecie np. trwale 
zamkniętej kopercie) pocztą  w formie przesyłki poleconej na dres komórki organizacyjnej, która 
zleciła badanie. 

14. W przypadku zlecania badań w trybie pilnym oraz w innych wyjątkowych przypadkach, w 
szczególności przekraczania parametrów granicznych lub wymagających intensywnego leczenia), 
niezależnie od obowiązku dostarczenia oryginału wyników badań w formie papierowej, 
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Udzielający zamówienie, niezwłocznie przekazuje wyniki badań drogą telefoniczną, faxem lub e-
mail, przy uwzględnieniu zachowania praw pacjenta i ochrony danych osobowych  

15. Przyjmującego zamówienie obowiązuje tajemnica zawodowa i służbowa, jak również 
zobowiązanie do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych 
Osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) oraz rozporządzeniem 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 danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO))(Dz. U. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1). Naruszenie powyższych obowiązków spowodować może wypowiedzenie 
Umowy w trybie natychmiastowym przez Udzielającego zamówienia. 

 
§3 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji 
medycznej, a także dokumentacji statystycznej, z uwzględnieniem wymagań ustalonych przez 
NFZ. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 
1) prowadzenia rejestru danych pacjentów na rzecz, których wykonano badania, zawierającego 
między innymi: 

a) imię i nazwisko; 
b) pesel pacjenta; 
c) datę badania; 
d) rodzaj i cenę badania; 
e) imię i nazwisko lekarza zlecającego 

2) sporządzenia zestawień za okresy miesięczne wykonywanych badań i każdorazowego 
przedkładania wraz z fakturą załącznika obejmującego wykaz pacjentów, którym wykonano 
badania diagnostyczne w danym dniu miesiąca. 

 
§ 4 

Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy bez zgody Udzielającego zamówienia wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. W przypadku przeniesienia obowiązków Przyjmujący zamówienie odpowiada za działania 
i zaniechania osób trzecich jak za działania i zaniechania własne. 
 

§ 5 
1. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność wobec Udzielającego zamówienia za 

prawidłowość i jakość udzielanych Świadczeń oraz za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych 
Świadczeń, zarówno wyrządzonych przez jego działanie jak i zaniechanie (także za działanie i 
zaniechanie osób, którymi posługuje się przy realizacji Przedmiotu umowy).  

2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone osobom trzecim 
szkody, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Przyjmującego 
zamówienie udostępnionych danych osobowych, niezgodnie z Umową i z naruszeniem przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych. 

3. Jeżeli szkoda powstała z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, zobowiązany 
jest on da pokrycia pełnej kwoty odszkodowania (a w przypadku, gdy zdarzenie wyrządziło 
również krzywdę – pełnej kwoty zadośćuczynienia), jaką Udzielający zamówienia uiścił na rzecz 
poszkodowanego oraz wszelkich kosztów sądowych poniesionych przez Udzielającego 
zamówienia związanych z ewentualnym postępowaniem sądowym wywołanym działaniem lub 
zaniechaniem Przyjmującego zamówienie. 

§ 6 
1. Przyjmujący zamówienie posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z 

postanowieniami art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
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(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez ministra 
właściwego do spraw instytucji finansowych w oparciu o art. 25 ust.5 ustawy o działalności 
leczniczej oraz zobowiązuje się do utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy stałej sumy 
gwarancyjnej. 

2. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa obejmuje krótszy okres niż czas trwania niniejszej 
umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przedłożyć Udzielającemu Zamówienie 
niezwłocznie nową polisę ubezpieczeniową w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej, pod rygorem wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. Brak przekazania aktualnej polisy OC uprawnia Udzielającego zamówienia do 
wstrzymania wypłaty należności do czasu przedłużenia aktualnej polisy OC. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do umieszczania informacji o Umowie oraz wszelkich 
zmian jej dotyczących, w tym także dat jej obowiązywania, w Systemie Zarządzania Obiegiem 
Informacji (tzw. SZOI) na portalu NFZ w zakładce umowy/promesy o podwykonawstwo 
niezwłocznie po podpisaniu Umowy przez obydwie Strony, nie później niż w terminie 3 dni 
kalendarzowych. 

§ 7 
1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonania usług będących 

Przedmiotem umowy. 
2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli Udzielającego 

zamówienia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia a także innych uprawnionych organów i osób w 
zakresie wynikającym z niniejszej umowy oraz udostępnienia wszelkich danych i informacji 
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 

3. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli Narodowego 
Funduszu Zdrowia w zakresie wynikającym z niniejszej umowy na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) oraz udostępnienia wszelkich danych i informacji 
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do wydawania zaleceń pokontrolnych. 

§ 8  
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie 

Przedmiotu umowy.  
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Przyjmujący 

zamówienie zobowiązany jest do naprawienia powstałej w ten sposób szkody, a w przypadku, gdy 
powyższe wyrządziło osobie trzeciej krzywdę – również zadośćuczynienia powyższemu. 

3. Udzielającemu zamówienia należne będą od Przyjmującego zamówienie następujące kary 
umowne: 

1) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania badania Przyjmujący zamówienie zapłaci 
karę umowną w wysokości dwukrotnej wartości niewykonanego lub nienależycie wykonanego 
badania (z zastrzeżeniem sobie prawa Udzielającego zamówienia do obciążenia Przyjmującego 
zamówienie całkowitym kosztem badania zleconemu podmiotowi trzeciemu). Za nienależyte 
wykonanie zobowiązania uznaje się m.in. opis badania niezrozumiały, niekompletny lub 
niezgodny z przekazanymi obrazami przez Udzielającego Zamówienie, 

2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionych przez 
Udzielającego zamówienia szkód. 

3. Zapłata kar umownych oraz ewentualnie odszkodowania może nastąpić przez ich potrącenie 
z wierzytelnością Udzielającego zamówienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub innego rozwiązania umowy przez Przyjmującego 
Zamówienie z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie, Przyjmujący 
Zamówienie jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy o 
której mowa w §  10 ust.2. 
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5. W przypadku niewykonania świadczenia objętego Przedmiotem umowy lub nienależytego jego 
wykonywania przez Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia jest uprawniony do 
zlecenia jego wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Przyjmującego zamówienie. 

 
§ 9 

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 
1) spełniania na bieżąco wymagań NFZ lub innej instytucji finansującej usługi w zakresie ochrony 

zdrowia realizowane (zakontraktowane) przez Udzielającego Zamówienie, każdorazowego 
przedkładania wraz z fakturą załącznika obejmującego wykaz pacjentów, którym wykonano badania 
diagnostyczne w danym dniu miesiąca z uwzględnieniem rodzajów i liczby badań nazwiska(lub PWZ) 
lekarza zlecającego badanie, wraz z imieniem i nazwiskiem lub nr PESEL pacjenta i data skierowania. 

2) Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kar (grzywien, opłat itp.) 
nałożonych na Udzielającego zamówienia przez organ administracji publicznej w związku z realizacją 
przedmiotu zamówienia, chyba że Przyjmujący zamówienie nie ponosi winy za spowodowanie 
sytuacji stanowiącej podstawę nałożenia kary. 

3) Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do pokrycia szkody poniesionej przez Udzielającego 
Zamówienia spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kary pieniężnej lub 
zapłatą odszkodowania, o której mowa w umowach zawartych między NFZ a Udzielającym 
Zamówienia lub powstałego w związku z tą umową, a także wynikających z ogólnych warunków 
umów dotyczących realizacji świadczenia będącego przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli nałożenie 
tych kar lub zapłata odszkodowania było wynikiem niewłaściwego wykonywania przez 
Przyjmującego Zamówienie zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Nałożenie kary 
jest poprzedzone wyjaśnieniami złożonymi przez Przyjmującego Zamówienie w terminie 3 dni od 
wezwania do ich złożenia przez Udzielającego Zamówienia. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę 
na potrącenie ww. należności z przysługującego mu wynagrodzenia. W przypadku niezastosowania 
potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do 
pokrycia szkody w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 

 
§ 10 

1. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Przyjmującemu zamówienie przysługuje 
wynagrodzenie za faktycznie wykonane badania w oparciu o ceny jednostkowe brutto ujęte w 
załączniku  nr 1 do umowy..  

2. Szacunkowa wartość umowy wynosi zgodnie ze złożoną ofertą kwotę brutto          zł, i wynika z 
przeliczenia zaoferowanych przez Przyjmującego zamówienia cen jednostkowych oraz 
przewidywanej liczby badań. 

3. W okresie obowiązywania niniejszej umowy ceny jednostkowe brutto, o których mowa powyżej 
nie mogą ulec zmianie. 

4. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) Udzielający zamówienia oświadcza, że świadczenia, będące 
Przedmiotem umowy, są usługami w zakresie opieki zdrowotnej, służącymi profilaktyce, 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługa zwolniona jest z podatku VAT. 

5. Wypłata należności z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy następuje na podstawie 
zbiorczej prawidłowo wystawionej faktury VAT za faktycznie wykonane badania, w okresach 
miesięcznych, przedłożonej przez Przyjmującego zamówienie w terminie do 10. dnia następnego 
miesiąca za miesiąc poprzedni. Zwłoka w złożeniu faktury przez Przyjmującego zamówienie może 
skutkować przesunięciem terminu zapłaty, co nie stanowi opóźnienia Zamawiającego w zapłacie 
wynagrodzenia.  

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek Przyjmującego zamówienie terminie 60 dni 
licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z imiennym wykazem 
udzielonych świadczeń oraz cen jednostkowych, po akceptacji wykazu przez Udzielającego 
zamówienie wraz z wynikami badań  

7. Za dokonanie zapłaty i spełnienia świadczenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Udzielającego zamówienia. 
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8. W przypadku złożenia przez Udzielającego zamówienia reklamacji do wystawionej faktury, termin 
zapłaty, może ulec stosownemu – do czasu zakończenia postępowania związanego z reklamacją 
przedłużeniu, co nie stanowi opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia.  

9. Przyjmujący Zamówienie nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu 
w  stosunku do Udzielającego Zamówienie na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, 
podmiotu tworzącego Udzielającego Zamówienie oraz po wyrażeniu zgody Udzielającego 
Zamówienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czynność prawna mająca na celu 
zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami Ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

 
§ 11 

1. Umowa zostaje zawarta na okres. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. lub do 
momentu wyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 10 ust. 2. 

2. W przypadku wyczerpania wartości umowy przed dniem 31 grudnia 2025 r. umowa wygasa z 
dniem wyczerpania wartości umowy. 

3. W sytuacji niewykorzystania wartości umowy do dnia 31 grudnia 2025 r. Strony dopuszczają 
możliwość przedłużania okresu obowiązywania umowy z zastosowaniem cen określonych w 
umowie, do momentu wyczerpania wartości umowy. Zmiana umowy wymaga zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 12 

1. Umowa ulega rozwiązaniu:  
1) z upływem okresu, na jaki została zawarta z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 Umowy 
2) z dniem zakończenia udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową,  
3) przez pisemne oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia licząc od ostatniego dnia miesiąca w przypadku, gdy zajdą okoliczności, za które 
Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonanie umowy 
lub zajdą zmiany w zakresie organizacji udzielania świadczeń.  

2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy 

w całości lub w części, w przypadku ograniczenia prowadzonej przez siebie działalności 

lub likwidacji, a także upadłości lub rozwiązania, bez prawa do odszkodowania, a także gdy zajdą 

okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze 

wykonywanie niniejszej umowy, w szczególności zaś zmiany warunków umowy o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. 

 
§ 13 

1. Udzielający zamówienia może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  
w przypadku: 

1) naruszenia przez Przyjmującego zamówienie przepisów dotyczących udzielania 
przedmiotowych świadczeń zdrowotnych; 

2) rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień niniejszej 
umowy, w szczególności wykonywania badań przez lekarzy nieposiadających wymaganych 
kwalifikacji; 

3) powtarzającej się zwłoki w wykonaniu badań będących przedmiotem niniejszej umowy; 
4) niedostarczenia niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia kopii polisy OC 

Przyjmującego zamówienie, o której mowa w §6 ust. 2, poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Przyjmującego zamówienie, w przypadku zakończenia okresu 
obowiązywania umowy ubezpieczenia w czasie trwania umowy i konieczności zawarcia nowej 
umowy ubezpieczenia; 
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5) przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy przez Przyjmującego zamówienie na 
osobę trzecią; 

6) w wyniku kontroli wykonywania niniejszej umowy i innych działań kontrolnych, uregulowanych 
w odrębnych przepisach, stwierdzono u Przyjmującego zamówienie niewypełnienie warunków 
niniejszej umowy lub wadliwe jej wykonanie;  

7) utraty uprawnień przez Przyjmującego zamówienie koniecznych do realizacji niniejszej 
umowy; 

 
§ 14 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 
pozyskanych w związku z umową w czasie jej trwania oraz po jej zakończeniu.  

 
§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy o działalności leczniczej oraz innych odpowiednich przepisów prawa. 
 

§ 16 
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, jak również zmiany umowy wymagają dla swej ważności 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych 

postanowień niekorzystnych dla Udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich wprowadzeniu 
zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian i nowych postanowień 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 
 

§ 17 
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają właściwemu miejscowo dla Udzielającego 
zamówienia sądowi powszechnemu. 

 
§ 18  

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Udzielającego 
Zamówienie, jeden dla Przyjmującego Zamówienie. 

2. Integralną częścią umowy stanowią Szczegółowe warunki konkursu ofert, oferta złożona przez 
Przyjmującego  zamówienie w toku postępowania konkursowego oraz umowa powierzenia 
danych osobowych. 

 

Udzielający zamówienia     Przyjmujący zamówienie 
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Umowa powierzenia  przetwarzania danych osobowych zwana dalej „umową” 

 zawarta w dniu………………………………………. w Pruszkowie pomiędzy: 

 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 
2/4 w Pruszkowie (05-800), wpisanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000176316, NIP: 534-194-95-70, REGON 000310290, 
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia" 

reprezentowanym przez: 
Roberta Krawczyka - Dyrektora 
a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie", 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………… 

łącznie zwanymi dalej „Stronami” a każdy z osobna „Stroną”, 

 

§ 15  

1. Na warunkach określonych niniejszą Umową Udzielający Zamówienie (dalej również jako: 
Administrator 1) powierza Przyjmującemu Zamówienie przetwarzanie (w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – (dalej jako: RODO)) dalej opisanych Danych Osobowych.  

2. Przyjmujący Zamówienie (dalej również jako: Administrator 2) powierza Udzielającemu 
Zamówienia przetwarzanie (w rozumieniu RODO dalej opisanych Danych Osobowych). 

3. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy. 
4. Celem przetwarzania jest umożliwienie realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia 

udzielanych Pacjentom Administratora 1, prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz rozliczenia finansowe pomiędzy Stronami. 

5. Charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przyjmującego Zamówienie: realizowanie 
przedmiotu zamówienia u Administratora.  

6. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych Pacjentów oraz/lub Ich 
przedstawicieli ustawowych:  

a) dane zwykłe należące do pacjentów, w tym małoletnich pacjentów lub/oraz ich 
przedstawicieli ustawowych: 

− imię i nazwisko, 

− nr dowodu osobistego/paszportu lub innego stwierdzającego tożsamość; 

− numer ewidencyjny PESEL, 

− data urodzenia, 

− wiek, 

− płeć, 

− adres, 

− telefon kontaktowy, 

− adres e-mail, 
b) dane szczególnych kategorii należące do pacjentów, w tym małoletnich pacjentów: 

− cel i uzasadnienie badania,  
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− wstępne rozpoznanie kliniczne z zaznaczonym kodem ICD-10, 

− inne informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia badania, w tym 
również zakres zobrazowanych struktur anatomicznych; parametry obrazu 
radiologicznego obejmujące stwierdzone nieprawidłowości, ich rozmiar i 
umiejscowienie oraz wskazanie elementów lub procesów utrudniających 
interpretacje badania;  

c) dane personelu Administratora: 

− imię i nazwiska personelu Administratora, 

− informacje o uzyskanych specjalizacjach członka personelu Administratora, 

− numer prawa wykonywania zawodu członków personelu Administratora. 

− Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany, 

− adres, 

− telefon kontaktowy, 

− adres e-mail, 
7. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć osób wykonujących zakres prac wskazanych w niniejszej 

Umowie. 
8. Wykonawca nie może powierzyć operacji przetwarzania danych osobowych, o których mowa 

w pkt. 5 (dalej jako: Dane) innym podmiotom przetwarzającym bez uprzedniej akceptacji 
Administratora 1.  

9. Obowiązki stron: 
a) Administrator 1 przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub 

instrukcjami Administratora 2. Administrator 2 przetwarza Dane wyłącznie zgodnie 
z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora 1; 

b) Administrator 1 i Administrator 2 oświadczają, że nie przekazują Danych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy); 

c) Administrator 1 i Administrator 2 zapewniają ochronę Danych i podejmuje środki ochrony 
danych, 
o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy; 

d) Administrator 1 zobowiązuje się wobec Administratora 2, a Administrator 2 zobowiązuje się 
wobec Administratora 1 do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 
wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (dalej jako: prawa jednostki). Strony 
oświadczają, że zapewniają obsługę Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych Danych; 

e) Strony współpracują przy wykonywaniu obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, 
o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi 
nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków 
dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym); 

f) Jeżeli Administrator 1 poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez 
Administratora 2 poleceń lub instrukcji, Administrator 1 natychmiast informuje Administratora 
2 o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem). Jeżeli 
Administrator 2 poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez 
Administratora 1 poleceń lub instrukcji, Administrator 2 natychmiast informuje Administratora 
1 o stwierdzonej wątpliwości(w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem); 

g) Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Administrator 1 i Administrator 
2 mają obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w 
art. 25 ust. 1 RODO i mają obowiązek z wyprzedzeniem informować drugą stronę niniejszej 
umowy o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić jej realną możliwość 
reagowania, jeżeli planowane przez zmiany w jej opinii grożą uzgodnionemu poziomowi 
bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek 
przetwarzania Danych. 

10. Administrator 1 i Administrator 2 zobowiązani są współdziałać w wykonaniu Umowy, udzielać  
wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń drugiej strony, jak też wywiązywać się 
terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków. 

11. Administrator 1 powiadamia Inspektora Ochrona Danych Administratora 2 o każdym podejrzeniu 
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naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, 
umożliwia Administratorowi 2 uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających, informuje 
Administratora 2 o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia. 
Administrator 2 powiadamia Inspektora Ochrona Danych Administratora 1 o każdym podejrzeniu 
naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, 
umożliwia Administratorowi 1 uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających, informuje 
Administratora 1 o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia. 

12. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną 
dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić spełnienie obowiązku powiadomienia organu 
nadzoru. 

13. Administrator  1 kontroluje sposób przetwarzania przez Administratora 2 powierzonych Danych. 
Natomiast Administrator 2 kontroluje sposób przetwarzania przez Administratora 1 powierzonych 
Danych. 

14. Administrator 1 uprawniony jest do żądania od Administratora 2 udzielania informacji dotyczących 
przebiegu przetwarzania Danych. Administrator 2 uprawniony jest do żądania od Administratora 1 
udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania przez niego Danych. 

15. Administrator 1 udostępnia Administratorowi 2 wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
zgodności działania Administratora 2 z przepisami RODO. Administrator 2 udostępnia 
Administratorowi 1 wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania 
Administratora  1 z przepisami RODO. 

16. Administrator 1 oświadcza, że jest Administratorem Danych określonych w pkt 5a przedmiotowej 
umowy w stosunku do swoich pracowników oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w 
zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu (Administratorowi 2). Administrator 2 oświadcza, 
że jest Administratorem Danych określonych w pkt 5a przedmiotowej umowy w stosunku do 
swoich pracowników oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył 
je Przetwarzającemu (Administratorowi 1). 

17. Administrator 1 i Administrator 2 oświadczają, że profesjonalnie zajmują się przetwarzaniem 
danych osobowych objętych Umową, posiadają w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne oraz dają rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.  

18. Administrator 1 i Administrator 2 odpowiadają za szkody spowodowane swoim działaniem 
w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na 
Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew 
tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub 
niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa. 

19. Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający (odpowiednio Zamawiający i Wykonawca) nie mają 
prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych. 

 

Udzielający zamówienia     Przyjmujący zamówienie 

 

 


