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Załącznik nr 5 do SWKO 
 

UMOWA NR ……………….  
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE  

 
zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy: 
 
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą 
w Warszawie (02-097) ul. Banacha 1a, adres do korespondencji: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 
Warszawa, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 
KRS 0000073036, NIP 522-00-02-529, REGON 000288975, zakład leczniczy: Dziecięcy Szpital 
Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Udzielającym zamówienia" 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, ………….. Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem ……………………………… 
NIP: ………………………………… REGON: …………………………………… 
reprezentowanym  przez: 
……………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie" 
 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.) Strony 
zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania 

świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania usługi farmaceutycznej polegającej na 
przygotowywaniu preparatów cytostatycznych, zgodnie z formularzem ofertowym złożonym 
do postępowania konkursowego oraz SWKO. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w ust 1. 
w prowadzonej przez niego aptece szpitalnej. 

3. Podstawą wykonania usługi będzie zlecenie otrzymane od Udzielającego zamówienia.  
4. Udzielający zamówienia oświadcza, że powierzone Przyjmującemu zamówienie leki 

cytostatyczne będą posiadały dopuszczenie do obrotu na terenie RP zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 974, z późn. zm.). 

5. Wykonane preparaty będą oznakowane przez Przyjmującego zamówienie etykietą na worku z 
lekiem  zawierającą: nazwę apteki w której preparat został wykonany, imię i nazwisko 
pacjenta, datę urodzenia lub PESEL, nazwę oddziału, nazwę leku, dawkę , objętość, drogę i 
czas podania, warunki przechowywania, datę i godzinę wykonania, okres trwałości 
wykonanego preparatu oraz będą zabezpieczone zgodnie z zaleceniem producenta 
przetwarzanego leku. 
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§ 2 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania leków cytostatycznych na 
podstawie codziennych, indywidualnych zleceń/recept lekarskich przekazywanych przez   
Udzielającego zamówienia w oparciu o zapisy karty charakterystyki produktu leczniczego. 
Wzór zlecenia/recepty stanowi załącznik 2 do umowy. Udzielający zamówienia przekazuje 
oryginały zleceń/recept wypełnione w sposób czytelny z podanymi kompletnymi danymi 
potrzebnymi do wykonania zlecenia/recepty. Za treść merytoryczną i formalną wystawianych 
zleceń/recept całkowitą odpowiedzialność ponosi Udzielający zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie leku wg 
przekazanego mu zlecenia/recepty. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Przyjmującego 
zamówienie co do prawidłowości wypełnienia zlecenia/recepty w szczególności w zakresie 
zastosowanych dawek, Przyjmujący zamówienie może przekazać swoje wątpliwości 
Udzielającemu zamówienia.  

3. Liczba leków cytostatycznych uzależniona jest od bieżących potrzeb Udzielającego 
zamówienia. 

4. Przyjmujący zamówienie zapewnia możliwość realizacji usług farmaceutycznych w dni 
robocze od poniedziałku do piątku  oraz dyżury w soboty, niedziele i święta w godzinach 7.00-
13.00. Powyższa możliwość realizacji oznacza przyjmowanie oryginałów zleceń/recept i leków 
oraz wydawanie wykonanych leków najpóźniej do godziny 13:00. 
W stosunku do realizacji zleceń leku Busulfan – poz. nr 38 załącznika nr 1 do umowy  
Przyjmujący zamówienie zapewnia możliwość realizacji usług farmaceutycznych dodatkowych 
dyżurach poza określonymi w zdaniu pierwszym, tj. w dni powszednie oraz w soboty, 
niedzielę i święta w godzinach 13:00-20:00. 

5. Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał usługi farmaceutyczne do godziny 13:00 dnia 
roboczego następującego po dniu otrzymania oryginałów zlecenia/recepty, o ile będą 
również zapewnione przez Udzielającego zamówienia leki cytostatyczne potrzebne do 
wykonania danego zlecenia najpóźniej w chwili przekazania zlecenia/recepty. Identyczne 
zasady obowiązują w przypadku dyżurów. 
W stosunku do realizacji zleceń leku Busulfan – poz. nr 38 załącznika nr 1 do umowy 
Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał usługi farmaceutyczne do godziny 20:00 dnia 
roboczego następującego po dniu otrzymania oryginałów zlecenia/recepty, o ile będą 
również zapewnione przez Udzielającego Zamówienia leki cytostatyczne potrzebne do 
wykonania danego zlecenia w chwili przekazania zlecenia/recepty. Identyczne zasady 
obowiązują w przypadku dyżurów. 

6. Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał usługi farmaceutyczne „CITO” do godziny 13:00 
dnia roboczego, w którym otrzymał  zlecenie/receptę, o ile oryginał zlecenia/recepty 
przekazany zostanie do godziny 10:00, oraz zapewnione będą przez Udzielającego 
zamówienia leki cytostatyczne potrzebne do wykonania danego zlecenia najpóźniej w chwili 
przekazania oryginału zlecenia/recepty. Identyczne zasady obowiązują w przypadku dyżurów. 

7. W stosunku do realizacji zleceń leku Busulfan – poz. nr 38 załącznik nr 1 do umowy w 
przypadku dodatkowych dyżurów w godzinach 13:00 – 20:00, o których mowa w ust. 4 
niniejszego paragrafu, w dni powszednie lub w soboty, niedzielę i święta Udzielający 
zamówienia ustali z wyprzedzeniem (7 dni) konieczność podjęcia ww. dyżuru. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania usługi farmaceutycznej, o której 
mowa w § 1 niniejszej umowy, przy pomocy personelu posiadającego wymagane kwalifikacje 
i zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną z zachowaniem przewidzianych przepisami prawa 
wymogów związanych z przygotowaniem  leków cytostatycznych.  

9. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek wykonywania usługi zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 728, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974, z późn. zm.). 
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10. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczącej danych 
osobowych pacjentów w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

11. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do dostarczenia do Przyjmującego zamówienie 
powierzonych leków cytostatycznych we własnym zakresie i na własny koszt na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego. Przyjmujący zamówienie ma prawo odmówić przyjęcia 
dostarczonego przez Udzielającego zamówienia leku w razie uzasadnionych wątpliwości, w 
szczególności w przypadku: uszkodzeń, niewłaściwej temperatury transportu, przekroczenia 
terminu ważności, widocznych zmian w wyglądzie leków budzących zastrzeżenia co do ich 
jakości. W  razie odmowy przyjęcia leku informacja o odmowie zostanie zawarta w protokole 
zdawczo-odbiorczym. 

12. Leki powierzone służą do wykonania usługi farmaceutycznej, o której mowa w § 1. Wzór 
protokołu zawarty jest w załączniku nr 3 do umowy.  

13. Leki powierzone konieczne do wykonania zamówienia winny być dostarczone z odpowiednim 
wyprzedzeniem i w odpowiedniej ilości, tak aby było możliwe wykonanie usług przez 
Przyjmującego zamówienie. Strony ustalają, iż dostawy leków odbywać się będą raz w 
tygodniu wg ustalonego przez Strony tygodniowego harmonogramu lub na bieżąco nieujęte 
w tygodniowym harmonogramie tzw. cito. Przyjmujący zamówienie może odmówić 
wykonania usługi w przypadku zużycia leków i ich niedostarczenia przez Udzielającego 
zamówienie.  

14. Leki powierzone do wykonania usługi farmaceutycznej, o której mowa w § 1, Przyjmujący 
zamówienie rozliczy raz w tygodniu na podstawie raportu zużycia - wydruku magazynowego.  

15. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przygotowania leków wg danych i informacji 
zawartych w poszczególnych zleceniach/receptach. 

16. Strony ustalają, iż poszczególne leki z danego zamówienia zostaną wykonane przez 
Przyjmującego zamówienie do godzin odpowiednio wskazanych na danym zleceniu/recepcie  
lub w przypadku zleceń oznaczonych CITO tego samego dnia do godziny ustalonej z 
Przyjmującym zamówienie po uprzednim otrzymaniu oryginału zlecenia/recepty. 

17. Transport produktów leczniczych oraz leków cytostatycznych leży po stronie Udzielającego 
zamówienie, zgodnie z  harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 

18. Oryginały zleceń/recept zostaną dostarczone do Przyjmującego zamówienie, najpóźniej do 
godziny 10:00 z odbiorem gotowego leku tego samego dnia o godzinnie 13:00 w przypadku 
zamówień CITO, a w przypadku pozostałych zamówień do godziny 13.00 z odbiorem 
gotowego leku w dniu następnym do godziny określonej w danym zleceniu/recepcie. Zlecenia 
przekazywane będą do Apteki Przyjmującego zamówienie z obowiązkiem uzyskania 
potwierdzenia otrzymania zlecenia/recepty przez Przyjmującego zamówienie. Zlecenia uważa 
się za przyjęte do realizacji wyłącznie w przypadku potwierdzenia przez Przyjmującego 
zamówienia ich otrzymania. 

19. W stosunku do realizacji zleceń leku Busulfan – poz. nr 38 załącznika nr 1 do umowy oryginały 
zleceń/recept zostaną dostarczone do Przyjmującego zamówienie, najpóźniej do godziny 
13:00, z odbiorem gotowego leku w dniu następnym do godziny określonej w danym 
zleceniu/recepcie. Zlecenia przekazane będą do Apteki Przyjmującego zamówienie z 
obowiązkiem uzyskania potwierdzenia otrzymania zlecenia/recepty przez Przyjmującego 
zamówienie. Zlecenia uważa się za przyjęte do realizacji wyłącznie w przypadku 
potwierdzenia przez Przyjmującego zamówienie. Kopia oryginału zlecenia/recepty zostanie 
przekazana do Udzielającego zamówienia. 

20. Oryginały zleceń/recept pozostają u Przyjmującego zamówienie. Kopia oryginału 
zlecenia/recepty zostanie przekazana do Udzielającego zamówienia. 

21. Przygotowane leki cytostatyczne będą oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia 
apteki (Dz.U. Nr 187, poz.  1565, z późn. zm.). 
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22. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zabezpieczenia gotowego produktu przed 
czynnikami zewnętrznymi, zgodnie ze zaleceniem producenta przetwarzanego leku do chwili 
odebrania produktu przez Udzielającego zamówienia. 

23. Przyjmujący zamówienie przed wydaniem wykonanych leków zobowiązany jest do 
sprawdzenia i potwierdzenia zgodności wykonanej każdorazowo usługi z oryginałem 
otrzymanego zlecenia/recepty. Odbiór wykonanych leków cytostatycznych następować 
będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych leków. Wraz z lekami 
zostanie przekazana Udzielającemu zamówienie kopia oryginału zlecenia/recepty. 

24. Udzielający zamówienia zobowiązany jest po każdej otrzymanej partii leków, których 
dokonuje odbioru, sprawdzenia i potwierdzenia zgodności wykonanej każdorazowo usługi ze 
zleceniem/receptą i przekazania Przyjmującemu zamówienie informacji o zgodności lub 
informacji o niezgodnościach tejże partii ze zleceniem/receptą. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek niezgodności ze zleceniem/receptą Udzielający zamówienia dokona zwrotu 
wykonanych leków cytostatycznych, zaś Przyjmujący zamówienie wykona usługę ponownie, 
nie obciążając Udzielającego zamówienia kosztami niezgodnie ze zleceniem wykonanej usługi. 

25. Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość rozszerzenia listy zamawiających leków z grupy 
cytostatyków, o których mowa w § 1, na podstawie podpisanego przez obie strony 
pisemnego aneksu do umowy.  

26. Utylizacja odpadów powstałych przy wytwarzaniu leków cytostatycznych leży po stronie 
Przyjmującego zamówienie. 

27. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność materialną za leki od momentu ich 
przyjęcia do momentu przekazania gotowego produktu leczniczego na podstawie protokołu 
zdawczo - odbiorczego. 

28. Raport zużycia – aktualny stan magazynowy przekazanych leków powierzonych, dostarczany 
będzie Udzielającemu zamówienia przez Przyjmującego zamówienie jeden raz w tygodniu. 

29. O wykonaniu lub odstąpieniu od wykonania Leku Cytostatycznego o nazwie Melphalan – poz.  
nr 40 załącznika nr 1 do umowy, Udzielający zamówienia powiadomi Przyjmującego 
zamówienie najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia wykonania leku.  

30. Strony ustalają, iż zlecane Przyjmującemu zamówione leki cytostatyczne mogą być 
przeznaczone dla osób uczestniczących w badaniach klinicznych. W takim przypadku 
Udzielający zamówienia zobowiązuje się do wskazania na zleceniu/recepcie w sposób 
jednoznaczny, iż są one przygotowywane w ramach badań klinicznych. 

 
§ 3 

Przyjmujący zamówienie wykonuje świadczenia, o których stanowi Umowa, przy wykorzystaniu: 
1) własnej bazy lokalowej, materiałów i sprzętu, 
2) zatrudnionych pracowników, 
3) zleceniobiorców z którymi Przyjmujący zamówienie zawrze stosowne umowy. 

 
§ 4 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń określonych 
Umową, wykorzystując wiedzę i umiejętności medyczne oraz postęp w tym zakresie, a także 
warunki techniczne, jakimi dysponuje. 
 

§ 5 
1. Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania informacji o sposobie wykonania 

Umowy Udzielającemu zamówienia, a w szczególności: 
1) o sposobie wykonania usługi, 
2) o sposobie prowadzenia wymaganej przez przepisy dokumentacji. 

2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez 
osobę wyznaczoną przez Udzielającego zamówienia, a w szczególności sposobu udzielania 
świadczeń. 
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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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), oraz udostępnienia wszelkich 
danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 

 
§ 6 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotu zamówienia niezgodności z zamówieniem, 
Udzielający zamówienia ma prawo do odmowy przyjęcia wykonanych leków. Zastosowanie znajdą 
postanowienia § 2 ust. 23 i 24 umowy. 
 

§ 7 
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom, jeśli 

powstały one na skutek nieprawidłowego wykonania albo wykonania niezgodnie ze zleceniem 
leku przygotowanego przez Przyjmującego zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do legitymowania się aktualną polisą 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy do kwoty 
określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866). 

3. Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia przenieść na 
osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2022 r. lub do wyczerpania wartości umowy, o której mowa § 10 ust. 3. 

2. Udzielający Zamówienia przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie 
przedłużenia okresu jej obowiązywania, pod warunkiem niewyczerpania kwoty, o której mowa 
w § 10 ust. 3. 

 
§ 9 

1. Umowa     ulega     rozwiązaniu      z      upływem      czasu,      na     jaki      została      zawarta, 
chyba, że uprzednio zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które 
uniemożliwiają dalsze wykonywanie Umowy oraz z zastrzeżeniem postanowień § 8. 

2. Umowa  może  zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, wskutek oświadczenia jednej ze  
stron, w przypadku gdy druga strona rażąco naruszy istotne postanowienia niniejszej Umowy. 

3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za wypowiedzeniem, z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 
§ 10 

1. Za realizację świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie 
będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości: …………………… zł brutto (słownie: 
……………………………………………………………… ) za wykonanie jednego leku oraz …………………… zł 
brutto (słownie: ………………………………………………………………… ) za usługę gotowości do 
pełnienia dyżuru w sobotę, niedzielę i święta przez jedną osobę za jeden dzień.  

2. W stosunku do realizacji zleceń leku Busulfan – poz. nr 38 załącznika nr 1 do umowy za 
usługę gotowości do pełnienia dyżuru w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 
13:00-20:00 Przyjmujący Zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości: 
……………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………….. ) przez 
jedną osobę za jeden dzień. Za usługę gotowości do pełnienia dyżuru w sobotę, niedzielę 
i święta w godzinach 13:00-20:00 Przyjmujący zamówienie będzie otrzymywał 
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wynagrodzenie w wysokości: ………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………… ) 
przez jedną osobę za jeden dzień.  

3. Szacunkowa wartość umowy  wynosi ………………………………………………………….. zł brutto 
(słownie: ………………………………………………………………..……… ). 

4. Przyjmujący zamówienie będzie wystawiał miesięczne faktury na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego, a Udzielający zamówienia będzie opłacał te faktury w terminie do 14 dni 
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Do faktury Przyjmujący zamówienie 
załączy kopie obustronnie podpisanych protokołów zdawczo–odbiorczych wykonanych 
leków w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

5. Wypłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze 
wystawionej przez Przyjmującego  zamówienie.  

6. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Udzielającego 
zamówienia. 

7. W razie opóźnień w zapłacie należności Przyjmującemu zamówienie przysługują odsetki 
ustawowe za opóźnienie. 

 
 

§ 11 

1. Strony  zgodnie zobowiązują się do przestrzegania przepisów 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 
2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. 2020 poz. 666, z późn. zm.), tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.) w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych 
pacjentów oraz, jeżeli zasadne, ich przedstawicieli ustawowych, przetwarzanych w celu 
ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia ww. pacjentów przez 
osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, 
zarządzania udzielaniem ww. usług medycznych, w tym również umożliwienia wykonywania 
przez osoby, których ww. dane dotyczą ich praw, związanych z przetwarzaniem tych danych 
obowiązków administratora zgodnie z RODO, jak również zachowania ich poufności.  

2. Strony w szczególności, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz 
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, 
zobowiązują się wdrożyć i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.  

3. Z chwilą przesłania danych osobowych wskazanych w § 1 ust. 5 Umowy, Udzielający 
zamówienie udostępnienia Przyjmującemu zamówienie dane osobowe Pacjentów, 
niezbędne dla realizacji zleconych świadczeń zdrowotnych, Przyjmujący zamówienie staje 
się z chwilą udostępnienia administratorem ww. danych osobowych, zgodnie 
z obowiązującymi Przyjmującego zamówienie przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 
listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849, 
z późn. zm.), i w zakresie określonym we wskazanych ustawach, a także zgodnie z 
postanowieniami RODO. W ramach obowiązków informacyjnych nałożonych na 
administratora, Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do poinformowania Pacjentów 
o udostępnieniu ich danych Udzielającemu Zamówienie na podstawie zawartej Umowy. 
Udzielający zamówienia oraz Przyjmujący zamówienie oświadczają, iż będąc Stronami 
Umowy, zobowiązują się realizować ciążące na każdej z nich obowiązki administratora 
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danych osobowych, określone w przepisach RODO oraz wydanymi na jego podstawie 
krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych obejmujące dane osobowe 
Pacjentów, oraz jeżeli znajduje zastosowanie, ich przedstawicieli ustawowych, przetwarzane 
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Umowy.  

4. Mając na uwadze, iż każdy podmiot leczniczy jest administratorem danych pacjentów, 
których dane przetwarza w celach celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizacji 
swoich obowiązków prawnych, a więc nie jest zasadne na potrzeby realizacji tychże celów 
zawieranie z podmiotem leczniczym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
Podmioty pomiędzy, którymi zachodzą relacje administrator – administrator, działają na 
zasadzie udostępniania danych, zaś podstawą prawną takiego udostępniania danych są 
m.in. postanowienia art. 9 ust. 2 lit. h RODO.  

5. Każda ze Stron  oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO 
w odniesieniu do danych osobowych pracowników oraz osób działających w imieniu drugiej 
Strony Umowy - powyższe dotyczy danych wskazanych w niniejszej Umowie oraz w trakcie 
jej realizacji. Treść aktualnej klauzuli informacyjnej:  

a) Udzielającego zamówienia znajduje się na stronie internetowej:  
…………………………………………………………………………………………………. 

b) Przyjmującego zamówienie znajduje się na stronie internetowej:  
https://uckwum.pl/o-nas/rodo/   

6. Strony zobowiązują się poinformować swoich przedstawicieli i osoby których dane osobowe 
zostały przekazane, a które nie podpisywały Umowy, o treści niniejszego paragrafu.  

 

§ 12 
Osoby odpowiedzialne za współpracę pod względem koordynacji w zakresie niniejszej umowy: 

1. po stronie Udzielającego zamówienia: 
Marta Farima-Woźniak (Kierownik Apteki UCK WUM DSK) 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  
zakład leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego 
 w Warszawie 
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa 
tel.: 22-317-90-50, 785-994-551 fax: 22-317-97-49 
e -mail: marta.wozniak@uckwum.pl 

 
dr. n. med. Elżbieta Stańczak-Bujnicka  tel. 602-787-339 
dr. Agata Mirska-Sobocińska tel. 600-822-514 
lekarz dyżurny – Oddział Kliniczny Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii  
Klinicznej i Pediatrii UCKWUM DSK ( dni wolne od pracy) tel. 790-338-596, 790-315-975 
 
Na każdym zleceniu/recepcie pod pieczątką lekarską należy umieścić telefon do lekarza 
zlecającego i lekarza sprawdzającego. 
  

2. po stronie Przyjmującego  Zamówienia: 
………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………….…………………..….. 
e -mail: …………………………………………………………….….. 
tel. ……………………………….., tel./fax………………….……..  
Pracownia cytostatyczna tel. ……………………………….. 
……………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

http://www.uckwum.pl/
mailto:marta.wozniak@uckwum.pl
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§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
o działalności leczniczej, przepisy wykonawcze do tej ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 
powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

3. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 14 

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

 
 
 

Udzielający zamówienia                                                           Przyjmujący zamówienie 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
Lista zamawianych leków – załącznik nr 1 
Wzór zlecenia – załącznik nr 2  
Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego leków powierzonych – załącznik nr 3  
Harmonogram dotyczący transportu produktów leczniczych oraz leków cytostatycznych – 
załącznik nr 4. 
Protokół przekazania wykonanych leków  – załącznik 5 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

Wykaz produktów leczniczych przekazywanych w celu sporządzenia leków cytostatycznych 
w Pracowni Leku Cytostatycznego 

 
Pakiet 1  – formy iniekcyjne 

L.p. Nazwa Międzynarodowa Nazwa Handlowa 

1. Adriblastinum Doxorubicin 50mg 

2. Asparaginase Asparaginase 10000j.m., 5000j.m. 

3. Arsenic trioxide  Trisenox 0,01g/10ml 

4. L-Asparaginase Erwinase 10000j.m. 

5. Bevacizumab Avastin 0,1g/4ml, 0,4g/16ml 

6. Blinatumomab Blincyto 35mg 

7. Bleomycinum Bleomedac 15000j.m. 

8. Bortezomib Bortezomib 3,5mg, 2,5 mg, 1mg 

9. Carboplatinum Carbomedac 450mg, 150mg,50mg 

10. Cisplatinum Cisplatinum 50mg, 100mg 

11. Cladribinum Biodribinum10mg 

12. Cyclofosfamidum Endoxan 1g, 200mg 

13. Cytarabinum Alexan 1g, 2g 

14. Dacarbazinum Detimedac 100mg, 200mg 

15. Dactynomycinum Cosmegen 0,5mg 

16. Daunorubicinum Cerubidine 20mg 

17. Epirubicinum Farmorubicin 50mg 

18. Etoposidum Etoposid 100mg, 200mg 

19. Fludarabinum Fludarabine 50mg 

20. Gemtuzumab Mylotarg 10mg 

21. Ganciclovir Cymevene 500mg 

22. Idarubicinum Zavedos 5mg, 10mg 

23. Ifosfamidum Holoxan 1g, 2g 

24. Klofarabinum Evoltra 20mg 

25. Methotrexatum Methotrexatum   50mg, 5g 

26. Mitoxantronum Mitoxantron 20mg 

27. Nelarabinum Atriance 250mg/50ml 

28. Pegaspargasum Oncaspar 3750j.m. 

29. Rituximabum Mabthera  100mg, 500mg 
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Pakiet 2 – Formy doustne 

NAZWA I POSTAĆ 
LEKU 

TABLETKI DZIELONE NA : 
SZACUNKOWE ZUŻYCIE 

TYGODNIOWE 

MERCAPTOPURYNA 
tabletki     a'50 mg 

1/4 tab. = 12,5 mg 20 sztuk 

1/2 tab. = 25 mg 30 sztuk 

3/4 tab. =37,5 mg 10 sztuk 

LANVIS 
(Thioguanine) 

tabletki a'40 mg 

1/4 tab. = 10 mg 10 sztuk 

1/2 tab. = 20 mg 10 sztuk 

3/4 tab. =30 mg 10 sztuki 

Szacunkowa liczba leków do dzielenia w okresie obowiązywania umowy – 4320 szt. 
 

 

 

 

        ………………………………………… 
        Pieczątka i podpis Oferenta 
 

30. Tiotepa Tepadina 15mg 

31. Topotecanum Topotecan 1mg, 4mg 

32. Vinblastinum Vinblastine 5mg 

33. Vincristinum Vincristinum 1mg, 5mg 

34. Vindesinum  Eldisine 5mg 

35. Vinorelbinum Nevirel 10mg, Neocitec 10mg 

36. Irinotecanum Irinotecan Kabi 40mg, 100mg 

37. Azacitidine Vidaza 0,1g inj. 

38. Busulfan Busilvex 0,06g/10ml 

39. Carmustine Carustine 0,1g 

40. Melphalan Mederan 0,05g/10ml 

41. Treousulfan Ovastat 5g 

42. Alemtuzumab Lemtrade 0,012g/1,2ml 

43. Temsirolimus Torisel 30mg 

44. Brentuximab vedotin Adcertis 50 mg 
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Załącznik nr 4 do umowy 

Harmonogram transportu 

Transport od poniedziałku do piątku: 
godz.9:00 
godz.10:00 
godz.13:00 

Transport w sobotę, niedzielę i święta: 
godz.9:00 
godz.10:00 
godz.13:00 

Telefony i e-maile kontaktowe: 

Transport w dni powszednie: 506 997 151 

Transport w sobotę, niedzielę i święta: 506 996 608 

e-mail do Oddziału Klinicznego Onkologii i Pediatrii: onkologia.dsk@uckwum.pl 

e-mail do Oddziału Klinicznego Hematologii i Pediatrii: hematologia.dsk@uckwum.pl 

e-mail do Oddziału Klinicznego Przeszczepiania Szpiku: hematologia.dsk@uckwum.pl 

e-mail do Oddziału Klinicznego Nefrologii i Pediatrii: nefrologia.dsk@uckwum.pl  

Harmonogram transportu odbioru w przypadku zapotrzebowania przez Oddział Kliniczny 
Przeszczepiania Szpiku 

Transport od poniedziałku do piątku:  
w przypadku Melphalan 
godz. 8:00 – kierowca oczekuje 20-30 min na rozpuszczenie leku 
W przypadku leku Busulfan 
godz. 20:00 

Transport w sobotę, niedzielę i święta: 
w przypadku Melphalan 
godz. 8:00 – kierowca oczekuje 20-30 min na rozpuszczenie leku 
W przypadku leku Busulfan 
godz. 20:00 

1. W przypadku zapotrzebowania na lek Melphalan kierowca UCKWUM DSK oczekuje na jego 
przygotowanie u Przyjmującego Zamówienie o godzinie 8:00 bez dodatkowych zleceń 
transportowych i dostarcza lek bezpośrednio na Oddział Kliniczny Przeszczepiania Szpiku UCK 
WUM DSK, gdzie uzyskiwane jest potwierdzenie odbioru, zwrotnie przekazywane do 
Przyjmującego zamówienie. 

2. W przypadku zapotrzebowania na lek Busulfan wykonane dawki leku na godz. 20:00 kierowca 
UCKWUM DSK przewozi bezpośrednio na Oddział Kliniczny Przeszczepiania Szpiku UCKWUM DSK, 
gdzie uzyskiwane jest potwierdzenie odbioru, zwrotnie przekazywane do Przyjmującego 
zamówienie. 

3 .Za dostarczenie dodatkowych opakowań zapewniających prawidłowe warunki transportu ww. 
leków o których mowa w pkt 1 i 2 odpowiada Udzielający zamówienia. 

mailto:onkologia.dsk@uckwum.pl
mailto:hematologia.dsk@uckwum.pl
mailto:hematologia.dsk@uckwum.pl
mailto:nefrologia.dsk@uckwum.pl

