WZÓR UMOWY

UMOWA NR ……………………………
O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
zawarta w Warszawie, w dniu ………………………………… roku w 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 w Warszawie,
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,
reprezentowanym przez:
………………………………………….. – …………………………………………..
zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
z siedzibą w …………………………. przy ul. ………………………………………………………………………………………...,
………………………………, wpisanym do rejestru ……………………………………………………………………,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………………………………………………………………………..…….
pod nr KRS ……………………….., REGON: ………………………………………………………….…………,
NIP: …………………………,
reprezentowanym przez:
………………..…………………………………………………………...
zwanym dalej „Przyjmującym Zamówienie”
zwanymi łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 27 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, z późn. zm., dalej:
„u.d.l.”) Strony zawierają Umowę („Umowa”) o następującej treści:
Przedmiot umowy
§1
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje zlecenie na wykonywanie
świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych. Szczegółowy zakres rzeczowy
i ceny jednostkowe świadczeń będących przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 1 do
Umowy.
2. Udzielający zamówienia oświadcza, iż wartość szacunkowa zamówienia na badania
diagnostyczne określone w ust. 1 wynosi ………………………………………………………………... zł netto
(słownie: …………………….……………………………………….).
3. Udzielający zamówienie zastrzega sobie zlecanie badań objętych niniejszą Umową
w zależności od konieczności ich wykonania na potrzeby leczonych pacjentów UCK WUM,
zawarta Umowa nie określa ich liczby, lecz jedynie wielkość szacunkową. Wykonanie badań
w mniejszej niż szacunkowa ilości nie rodzi żadnych roszczeń ze strony Przyjmującego
zamówienie. Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie
za faktycznie zlecone i wykonane badania.
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Organizacja sposobu wykonania badań
§2
1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, wykonywane będą w siedzibie Przyjmującego
zamówienia / w miejscu wskazanym przez Przyjmującego zamówienie, w obrębie dzielnic
m.st. Warszawy, z wykorzystaniem sprzętu, aparatury medycznej oraz wszelkich materiałów
zużywalnych, będących w posiadaniu Przyjmującego zamówienie / Podwykonawcy
przyjmującego zamówienie (jeśli dotyczy).
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania badań z zachowaniem
najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami
etyki zawodowej, uwzględniając najnowsze standardy, stosowane przy realizowaniu
świadczeń z zakresu objętego przedmiotem Umowy.
3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania badań będących przedmiotem umowy oraz spełnia
wymogi dotyczące ich wykonywania określone w obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa;
2) spełnia wszystkie kryteria zgodne ze standardami pracowni diagnostycznej;
3) dysponuje przeszkolonym i wykwalifikowanym personelem oraz sprzętem i aparaturą
medyczną w pełni sprawną i dopuszczoną do użytkowania – zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
4. Przyjmujący zamówienie dostarczy w dniu podpisania umowy dokument, określający sposób
pobierania materiału, jego przechowywania i transportu materiału do badań wraz
z przedziałami wartości prawidłowych, w zależności od wieku dla badań objętych umową,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy. W przypadku pozostałych badań
nielaboratoryjnych, Przyjmujący zamówienie dostarczy w dniu podpisania Umowy,
dokumenty określające warunki wykonywania badania i przygotowania pacjenta do badania.
5. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość badań
wykonanych przez osoby zatrudnione w swojej placówce i odpowiada, z zastrzeżeniem
art. 27 ust. 7 u.d.l., w pełni za ewentualne szkody powstałe w związku z udzielaniem
świadczeń objętych Umową. 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 niniejszą umową i z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych.
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej
na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z późn. zm., dalej: „u.p.p.”) i przepisach
wykonawczych do niej, w szczególności w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666, z późn. zm., dalej:
„Rozporządzenie”) oraz innych ustaw, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce
laboratoryjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 866, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów
diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1923, z późn. zm.).
§3
1. Zakres zleconych do wykonania świadczeń określać będzie każdorazowo skierowanie
wystawione przez Udzielającego zamówienia.
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2. Udzielający zamówienia kierując pacjentów do Przyjmującego zamówienie stosuje ogólne
zasady i przepisy prawa dotyczące wystawiania skierowań. Skierowanie powinno zawierać
następujące dane:
1) oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie, ze wskazaniem zakładu leczniczego
UCK WUM, z którego wysyłane jest skierowanie;
2) oznaczenie pacjenta – nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres
miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie
mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość, a w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie
ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię
(imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
3) rodzaj zleconego badania (ukierunkowanie);
4) rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą (wg ICD 10) – jeżeli dotyczy;
5) inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania;
6) datę wystawienia skierowania;
7) oznaczenie osoby kierującej – lekarza zlecającego badanie (podpis i pieczątka);
8) oznaczenie czy badanie jest zlecane w trybie pilnym.
3. Dane kontaktowe dotyczące zapisów pacjentów określa załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.
4. Udzielający zamówienia zapewni własny transport materiału do badania do Przyjmującego
zamówienie. Materiał do badań laboratoryjnych będzie dostarczany w probówkach
Udzielającego zamówienia. Dopuszcza się możliwość odbioru materiału biologicznego przez
Przyjmującego zamówienie na koszt Przyjmującego zamówienie, po wcześniejszych
ustaleniach.
5. Przewóz hospitalizowanych pacjentów na badania będzie odbywał się transportem
Udzielającego zamówienia (jeśli dotyczy).
6. Badania zostaną wykonane w najkrótszym czasie potrzebnym do ich wykonania.
7. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za jakość usług, z zastrzeżeniem
tych tylko sytuacji, w których materiał do badań został nienależycie przygotowany
do analizy.
8. Prawidłowo autoryzowane wyniki badań laboratoryjnych przekazywane będą
z zachowaniem praw pacjenta, przy uwzględnieniu ochrony danych osobowych (w formie
uniemożliwiającej odczytanie tych wyników przez osoby trzecie np. w trwale zamkniętej
kopercie) w następujący sposób: oryginał wyników badań w dwóch egzemplarzach
Przyjmujący zamówienie dostarczy na własny koszt do danego zakładu leczniczego
UCK WUM który zlecił badanie, tj.:
1) za pośrednictwem Laboratorium Centralnego Centralnego Szpitala Klinicznego,
ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa – w przypadku skierowania wysłanego
z Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
2) za pośrednictwem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku
Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego,
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa – w przypadku skierowania wysłanego
z Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego UCK WUM,
3) za pośrednictwem Centralnego Laboratorium Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus,
ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa – w przypadku skierowania wysłanego
ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM;
w jednej z niżej wskazanych form:
a) pocztą w formie przesyłki poleconej na adres laboratorium danego zakładu
leczniczego UCK WUM;
b) kurierem Przyjmującego zamówienie (jeśli dotyczy).
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9. Wyniki badań innych niż laboratoryjne, które sporządzane są w wersji papierowej lub zapisu
na płycie CD, przekazywane będą z zachowaniem praw pacjenta, przy uwzględnieniu
ochrony danych osobowych (w formie uniemożliwiającej odczytanie tych wyników przez
osoby trzecie np. w trwale zamkniętej kopercie) w następujący sposób: oryginał wyników
badań w dwóch egzemplarzach Przyjmujący zamówienie dostarczy na własny koszt do
komórki organizacyjnej UCK WUM (oddziału/kliniki/poradni/zakładu), która zleciła badanie,
w jednej z niżej wskazanych form:
a) pocztą w formie przesyłki poleconej na adres komórki organizacyjnej danego
zakładu leczniczego UCK WUM, która zleciła badanie;
b) kurierem Przyjmującego zamówienie (jeśli dotyczy).
10. W przypadku zlecania badań w trybie pilnym oraz w innych wyjątkowych przypadkach
(w szczególności w przypadku przekroczenia parametrów granicznych lub z uwagi
na zagrożenie życia pacjenta), niezależnie od obowiązku dostarczenia oryginału wyników
badań w formie papierowej, Przyjmujący zamówienie z zachowaniem praw pacjenta, przy
uwzględnieniu ochrony danych osobowych, niezwłocznie przekazuje wyniki badań drogą:
a) telefoniczną, faxem oraz e-mail na numer i na adres odpowiedniego laboratorium
zakładu leczniczego umieszczone na skierowaniu oraz
b) telefoniczną, faxem oraz e-mail na umieszczone na skierowaniu numer i na adres
oddziału/kliniki/zakładu, który zlecił badanie.
11. Udzielający zamówienia wskazuje, że osoby uprawnione do odbioru telefonu, faxu oraz
e-mail u Udzielającego zamówienie, upoważnione są do przetwarzania danych osobowych,
w tym danych medycznych oraz obowiązane są na mocy ustawy lub/i umowy do zachowania
tajemnicy zawodowej.
12. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia systematycznej ewidencji
i dokumentacji wykonywanych badań oraz odpowiada za terminowość i merytoryczną jakość
badań.
13. W przypadku braku możliwości wykonania badania będącego przedmiotem niniejszej
Umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia
Udzielającego zamówienia o tym fakcie telefonicznie (dane na skierowaniu), faxem bądź
pocztą elektroniczną (e-mail), a następnie w formie pisemnego potwierdzenia.
14. W przypadku awarii sprzętu medycznego i braku możliwości wykonywania badań, o których
mowa w § 1 ust. 1, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do niezwłocznego
zawiadomienia Udzielającego zamówienia o awarii oraz przypuszczalnym terminie naprawy
sprzętu.
15. Do bieżących kontaktów przy wykonywaniu niniejszej Umowy wyznaczeni są:
1) ze strony Udzielającego zamówienia: ………………………………………………………………………….
tel. ……………………….…..………, e-mail: ………………………..…………………………..…………………….
2) ze strony Przyjmującego zamówienie: ………………………………………………………………………….
tel. ……………………….…..………, e-mail: ………………………..…………………………..…………………….
Dokumentacja
§4
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej
na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji rodzajowo-ilościowej
faktycznie wykonanych badań stanowiącej podstawę do wystawienia faktury.
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia rejestru przyjmowanych skierowań
i wyników badań wykonanych na ich podstawie oraz udostępnia go na żądanie Udzielającego
zamówienia lub osoby przez niego upoważnionej.
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Kontrola
§5
1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonania usług będących
przedmiotem zamówienia.
2. W celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do
przedstawienia na życzenie Udzielającego zamówienia odpowiednich dokumentów oraz
udzielenia wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją niniejszej Umowy.
3. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli Udzielającego
zamówienia oraz innych uprawnionych organów i osób w zakresie wynikającym z niniejszej
umowy, oraz udostępnienia wszelkich danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia
kontroli.
4. 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.
5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do umieszczania informacji o niniejszej 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.
Należność za realizację zamówienia
§6
1. Rozliczenia Stron za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy,
dokonywane będą w okresach miesięcznych, za każdy miesiąc z dołu, na podstawie faktury
wystawionej przez Przyjmującego zamówienie – zgodnie z rozliczeniem skierowań za dany
miesiąc.
2. Za realizację przedmiotu umowy Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie liczone
jako iloczyn zrealizowanych badań w oparciu o ceny jednostkowe netto ujęte w załączniku
nr 1 do niniejszej Umowy. Ceny te są niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2021 r. poz. 685, 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.
4. Faktura powinna być dostarczona w ciągu 10 dni po zakończonym miesiącu. Do faktury
dołączony będzie wykaz wykonywanych badań zawierający dane określone w załączniku nr 2
lub załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. Na prośbę Udzielającego zamówienie wykaz
wykonanych badań może być udostępniony w wersji elektronicznej.
5. Przyjmujący zamówienie będzie wystawiał faktury w podziale na zakłady lecznicze
UCK WUM:
1) Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa,
2) Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa,
3) Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. W.H. Lindleya 4, 02-005 Warszawa,
zgodnie z otrzymanymi skierowaniami.
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6. Należności za wykonane świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, regulowane będą w ciągu
60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy
Przyjmującego zamówienie wyszczególniony na fakturze.
7. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Udzielającego
zamówienia.
Zmiana umowy
§7
1.

Strony mogą dokonać zmiany niniejszej umowy w drodze aneksu, z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Udzielający Zamówienia przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy
w przypadku:
1) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) w przypadku niewykorzystania wartości umowy, o której mowa jest w § 1 ust. 2,
w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1, strony przewidują możliwość przedłużenia
okresu obowiązywania umowy, jednak nie dłużej niż do wyczerpania wartości umowy.
Czas trwania i rozwiązanie umowy
§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2024 r.
lub do wyczerpania maksymalnej łącznej kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 1 ust. 2
w zależności, które pierwsze powstanie, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 pkt 2.
2. Umowa ulega rozwiązaniu:
1) z upływem okresu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1;
2) na mocy porozumienia stron;
3) w wyniku oświadczenia złożonego przez Udzielającego zamówienia, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, jeżeli umowa pomiędzy Udzielającym zamówienia a NFZ,
obejmująca swoim zakresem świadczenia będące przedmiotem niniejszej umowy uległa
zmianie lub została rozwiązana;
4) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku gdy druga Strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy;
5) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jednakże Przyjmujący
zamówienie zobowiązany jest wykonać wszystkie badania, co do których otrzymał
zlecenie przed dniem rozwiązania Umowy, chociażby wyniki badań miały być dostarczone
po dniu rozwiązania Umowy;
6) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.
3. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo rozwiązania umowy za 7-dniowym okresem
wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, gdy:
1) nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z opisem przedmiotu Umowy,
2) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody
Udzielającego zamówienia,
3) nie przekazuje, w ustalonym terminie przez Udzielającego zamówienia, wymaganych
sprawozdań i informacji, koniecznych do rozliczeń w zakresie realizacji umowy,
4) nie wypełnia warunków wynikających z niniejszej umowy.
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Ubezpieczenie
§9
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania przez cały okres trwania Umowy
opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Przyjmujący zamówienie jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, oraz nie
zmniejszania kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia i jego zakresu. Przyjmujący zamówienie
zobowiązany jest do utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy stałej
sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia oraz dokumentowania tego na każde
żądanie Udzielającego zamówienia.
3. W razie nieudokumentowania przez Przyjmującego zamówienie, na żądanie Udzielającego
zamówienia, faktu posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Udzielający
zamówienia może odstąpić od umowy, zachowując wszelkie roszczenia związane z faktem
nienależytego wykonania umowy w terminie 1 miesiąca od daty ustalenia powyższego faktu.
4. Kopia umowy ubezpieczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy i stanowi
jej integralną część.
5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulegnie rozwiązaniu
w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dostarczyć
Udzielającemu zamówienia kopię nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres,
najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy
Kary umowne
§ 10
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego
zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie.
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do pokrycia szkody poniesionej przez
Udzielającego zamówienia spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia
kary pieniężnej, o której mowa w kontraktach zawartych między NFZ a Udzielającym
zamówienia, jeżeli nałożenie tych kar było wynikiem niewłaściwego wykonania przez
Przyjmującego zamówienie zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Udzielający zamówienia może naliczyć karę umowną w wysokości 20% niewykorzystanej
wartości umowy za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z winy Przyjmującego zamówienie.
4. W Przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 5
Udzielający zamówienia naliczy karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: stu złotych)
za każdy dzień niewykazania umowy w systemie obiegu informacji SZOI.
5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość kary umownej każdej ze stron
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
Ochrona danych osobowych
§ 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
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

o ochronie danych) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.), Rozporządzenia oraz 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, a także, 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.
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.
Z chwilą przesłania danych osobowych wskazanych w § 3 ust. 2 Umowy, Udzielający
zamówienia 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 u.d.l., u.p.p. oraz RODO. W ramach obowiązków
informacyjnych nałożonych na administratora, Udzielający zamówienia jest zobowiązany
do poinformowania Pacjentów o udostępnieniu ich danych Przyjmującemu 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 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.
Mając na uwadze, iż każdy podmiot leczniczy jest administratorem danych pacjentów,
których dane przetwarza w celach zdrowotnych, 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.
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:
https://uckwum.pl/o-nas/rodo/
b) Przyjmującego zamówienie znajduje się na stronie internetowej:
………………………………………………………………………………………………….
Strony zobowiązują się poinformować swoich przedstawicieli i osoby których dane osobowe
zostały przekazane, a które nie podpisywały Umowy, o treści niniejszego paragrafu.
Udzielający Zamówienia zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
Udzielającego Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uckwum.pl lub
drogą pocztową pod adresem administratora danych.
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8. Przyjmujący Zamówienie zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
Przyjmującego Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej: …………………………….. lub
drogą pocztową pod adresem administratora danych.
9. Zmiana inspektora ochrony danych nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.

Powierzenie wykonywania świadczeń osobom trzecim
§ 12
1. Przyjmujący Zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia powierzyć
wykonania świadczeń wynikających z niniejszej Umowy osobom trzecim.
2. Powierzenie przez Przyjmującego zamówienie wykonania świadczeń podmiotom trzecim,
może nastąpić w uzasadnionych przypadkach wynikających z okoliczności siły wyższej lub
innych przyczyn związanych w szczególności z awarią aparatury lub sprzętu i koniecznością
dokonania naprawy, wskazanych przez Przyjmującego zamówienie we wniosku o wyrażenie
zgody na powierzenie wykonywania zamówienia przez osobę trzecią.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się
do zapewnienia wykonania świadczeń objętych niniejszą Umową przez osobę trzecią zgodnie
z wymaganiami i standardami wykonywania świadczeń określonych w niniejszej umowie.
Z tego tytułu cena usługi nie może być wyższa od ceny określonej w załączniku nr 1
do niniejszej Umowy.
4. Dopuszczalne jest dalsze powierzenie danych przez Przyjmującego zamówienie podmiotowi
trzeciemu w przypadku obsługi serwisowej oprogramowania diagnostycznego Przyjmującego
zamówienie, w zakresie usług pogwarancyjnych, bieżącego nadzoru, aktualizacji,
przystosowania systemu do obowiązujących przepisów prawa, modyfikacji systemu
lub wykonywania dodatkowych funkcjonalności.
Postanowienia końcowe
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), u.d.l. oraz inne
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
§ 14
Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku
albo na podstawie Umowy, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Udzielającego zamówienia.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
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