
                                                                                                                   Załącznik nr 7
                                                                                                                
                                        UMOWA NR ……….....……………

Zawarta  w dniu  ………………………… w  Pionkach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha 
i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej
ul. Sienkiewicza 29,
26-670 Pionki reprezentowanym przez :
Bernardę Dudek – Dyrektora,
zwanym dalej „ Zamawiającym”,

a 
……........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
z siedziba w ...........................................................................................................
reprezentowaną/-nym przez:
…………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………..………..………..…...
……………………………………………………………………………….……

 zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”.

                                                                            § 1
Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na  wykonywaniu
przez  Przyjmującego zamówienie badań diagnostycznych  o asortymencie  i  według cen
jednostkowych  określonych  w  złożonej  przez  Przyjmującego  zamówienie  ofercie  dla
pacjentów  kierowanych do niego przez  Zamawiającego. 
Zmiana  ceny  za  świadczone  przez  Przyjmującego  zamówienie  usługi,  tj.  wykonywane
badania diagnostyczne jest dopuszczalna jedynie w sytuacji zaistnienia okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, tj. np. na skutek działań organów
państwowych w zakresie zmiany podatku VAT.
W takiej  sytuacji  zmiana  ceny   umowy,  może nastąpić  dopiero  po  zawarciu  stosownego
aneksu do umowy. 
Jednocześnie  Zamawiający  nie  dopuszcza  innych  przypadków zmiany cen  wynikających  
z  zawartej  umowy,  jeżeli  prowadziłoby  to  do  zmiany  warunków,  na  podstawie  których
nastąpił wybór oferty Przyjmującego zamówienie. 

                                                                         § 2
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wynikające z niniejszej umowy świadczenia będą

wykonywać  osoby posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia  przewidziane  
w  odrębnych  przepisach  z  należytą  starannością,  zgodnie  ze  wskazaniami  aktualnej
wiedzy w zakresie świadczonych usług.

2. Badania będą realizowane na  podstawie  oddzielnych zamówień ( skierowań).
3. Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał przedmiot umowy na podstawie skierowania

(zamówienia),  opatrzonego  pieczątką  nagłówkową  Zamawiającego  oraz  pieczątką  i
podpisem lekarza zlecającego, ze wskazaniem rodzaju zleconego badania. 

4. Skierowania  będą  wystawiane  w komórkach  organizacyjnych  Zamawiającego,  których
adresy  są  określone  w  księdze  rejestrowej  000000007212  W-14  prowadzonej  dla



Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha
i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej

5. Koszt  transportu  materiałów  lub  pacjentów  i  odbiór  wyników  spoczywa  na
Zamawiającym.  W  przypadku  badań  MR,  TK  wyniki  badań  będą  wydawane
Zamawiającemu w postaci autoryzowanego przez lekarza oryginału opisu badania oraz
płytę  CD,  zawierającą  dokumentację  radiologiczną  badania.  W  przypadkach  nagłych
wyniki badań przekazywane będą telefonicznie lub mailowo (z zachowaniem ustawy o
ochronie danych osobowych).

6. W przypadkach  wymagających  szczególnego  przygotowania  Pacjenta  do badań  Przyj-
mujący zamówienie dostarczy odpowiednie procedury, które stanowić będą załącznik do
niniejszej umowy.

7. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  wykonać  badanie  bez  zbędnej  zwłoki,  
z  uwzględnieniem  możliwości  technologicznych wykonania określonego badania.  

8. Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do wykonania usług określonych w § 1 po
cenach ujętych w ofercie, a zawartych w załączniku nr 6, stanowiącym integralną część
niniejszej umowy.

9. Przyjmujący zamówienie  ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych badań.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin realizacji badań może być przedłużony

po  uprzednim  uzgodnieniu  tego  faktu  z  Zamawiającym  w  formie  pisemnej  lub
telefonicznej, a następnie potwierdzonej pisemnie.

11. Przyjmujący zamówienie   zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej
      i statystycznej wymaganej przepisami szczegółowymi.
12. Prawa  i  obowiązki  niniejszej  umowy  nie  mogą  być  przenoszone  na  osoby  trzecie,  

z  wyjątkiem  sytuacji  szczególnych,  jednakże  pod  warunkiem  uprzedniego  wyrażania
zgody poprzez Zamawiającego. 

13. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
tak Zamawiającemu, jak i osobom trzecim, w związku z realizacją niniejszej umowy.

14. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapewnić całodobową możliwość wykonania
badań  TK  we  wszystkie  dni  tygodnia  –  dni  robocze,  wolne  soboty,  niedziele  
i święta.

15. Przyjmujący zamówienie gwarantuje wykonanie badania w ciągu 24  godzin w przypadku
zagrożenia życia lub zdrowia (CITO) od chwili  przyjęcia zamówienia. 

16. Przyjmujący zamówienie może wykonać badanie zlecone przez Zamawiającego, które nie
było objęte  ofertą  konkursową,  o  ile  jest  ono przedmiotem jego działalności,  w razie
zaistnienia doraźnej potrzeby Zamawiającego.

                                                                     § 3
1. Przyjmujący zamówienie  wykonywać będzie badania określone w § 1 umowy w oparciu

o własny sprzęt i odczynniki dopuszczone do obrotu i spełniające wymagania określone 
w przepisach szczególnych. Przyjmujący zamówienie zaopatruje się we własnym zakresie
w materiały i usługi niezbędne do wykonywania świadczenia na rzecz Zamawiającego.

2. Świadczenia zdrowotne, o których mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wykonywane będą
przy  użyciu  sprzętu  diagnostycznego,  zapewniającego  wysoką  jakość  uzyskiwanych
wyników oraz posiadającego atesty i certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania  
w placówkach ochrony zdrowia.

3.  Przyjmujący zamówienie powinien posiadać klasyfikację patogenów alarmowych oraz
zawiadamiać  w  trybie  natychmiastowym  Zamawiającego,  jak  i  odpowiednie  Służby
Sanitarne.



4. W przypadku wydania wyniku o wartościach krytycznych, nie mających odzwierciedlenia
w stanie klinicznym pacjenta, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dokonania
weryfikacji wyniku, w tym powtórzenia badania; koszt weryfikacji i powtórnego badania
ponosi Przyjmujący zamówienie.

§ 4

TAJEMNICA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W  trakcie  trwania  niniejszej  umowy,  jak  również  po  jej  wygaśnięciu,  przyjmujący
zamówienie   zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani
nie  wykorzystywać,  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  wszelkich  informacji
podlegających ochronie m.in. informacji programowych, technicznych, technologicznych,
organizacyjnych,  księgowych,  finansowych,  personalnych,  handlowych,  statystycznych,
kluczy, haseł,  kodów itp.  dotyczących Zamawiającego,  które Wykonawca uzyska przy
wykonywaniu niniejszej umowy, chyba, że stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są
one  znane  publiczne  lub  ich  ujawnienia  zażąda  uprawniony  organ  w  przewidzianej
prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie.

2. Informacje,  o  których  mowa  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu,  nie  mogą  być
wykorzystywane przez przyjmującego  zamówienie do innych celów niż związanych z
wykonywaniem przedmiotu umowy.

3. W przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  co  do charakteru  danej  informacji,  przed  jej
ujawnieniem,  bądź  uczynieniem  dostępną,  przyjmujący   zamówienie   zwróci  się  do
Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma traktować jako poufną.

4. Przyjmujący  zamówienie oświadcza, że realizacja umowy będzie następowała zgodnie z
wymogami  i  pod  rygorem  konsekwencji  wynikających  z  zapisów  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  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

5. Udzielający zamówienie powierza przyjmującemu   zamówienie w trybie art. 28 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części
„Rozporządzeniem”)  dane  osobowe  do  przetwarzania,  na  zasadach  i  w  celu
wykonywania świadczeń  zdrowotnych  objętych     niniejszą  umową.    

6. Przyjmujący  zamówienie  będzie  przetwarzał  powierzone mu na podstawie niniejszej
umowy dane osobowe w zakresie: Powierzone do przetwarzania dane osobowe obejmują
dane  zawarte  w  dokumentacji  medycznej  udzielanych,   świadczeń  opieki  zdrowotnej
zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej    umowy    należą  do  następujących  kategorii
danych: 
   1)  dane   osobowe pacjentów:

a)  dane  zwykłe:  oznaczenie  pacjenta  pozwalające  na  ustalenie  jego  tożsamości:
nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania,
numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a
w  przypadku  osób,  które  nie  mają  nadanego  numeru  PESEL  -  rodzaj  i  numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz inne dane osobowe, zgodnie z art. 25 ust.
1 ustawy o prawach pacjenta  
b) szczególne kategorie danych: dane dotyczące zdrowia, tj. opis stanu zdrowia pacjenta
lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy  o
prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt.  5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9



listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania,
 2)  dane  zwykłe  osób  upoważnionych  przez  pacjenta:  dane  identyfikujące,  dane
kontaktowe. 
3)  dane  zwykłe  personelu  medycznego   udzielającego   zlecenia   i  personelu
medycznego zewnętrznego, tj.:
 a)  oznaczenie  osoby  udzielającej  świadczeń  zdrowotnych  oraz  osoby kierującej  na
badanie  diagnostyczne,  konsultacje  lub  leczenie,  nazwisko  i  imię,  tytuł  zawodowy,
uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu oraz inne dane osobowe,
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w  sprawie  rodzajów,  zakresu  i  wzorów  dokumentacji  medycznej  oraz  sposobu  jej
przetwarzania.  b)  oznaczenie  podmiotu  udzielającego  świadczeń  zdrowotnych  (w
przypadku zewnętrznej  praktyki zawodowej):  nazwa podmiotu,  kod resortowy, adres
miejsca udzielania świadczeń:    

7.  Osoby,  których  dotyczą  powierzone  do  przetwarzania  dane  osobowe,  należą  do
następujących kategorii   :

1. pacjenci – osoby zwracające się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub  korzystające
ze świadczeń; 

2. Osoby upoważnione przez pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i
udzielonych  świadczeniach  zdrowotnych  lub  do  uzyskiwania  jego  dokumentacji
medycznej, przedstawiciele ustawowi oraz opiekunowie faktyczni pacjenta. 

3. personel medyczny  dzielący  zamówienia  – osoby wykonujące zawód medyczny, które
udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub świadczą usługi farmaceutyczne w ramach
stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z  udzielającym  zamówienia 

4. personel medyczny zewnętrzny – osoby wykonujące zawód medyczny, które udzielają
świadczeń opieki zdrowotnej lub świadczą usługi farmaceutyczne w ramach stosunku
pracy lub umowy cywilnoprawnej z innym podmiotem leczniczym lub w formie praktyk
zawodowych  .

8. Powierzone  do  przetwarzania     mogą  być  przetwarzane     w  postaci  papierowej  z
wykorzystaniem systemów informatycznych udzielającego zamówienia .

9. Przyjmujący  zamówienie oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 
wymogi Rozporządzenia  RODO.

10. Przyjmujący   zamówienie   zobowiązuje się,  przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,  do  ich  zabezpieczenia  poprzez  stosowanie  odpowiednich  środków
technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  adekwatny  stopień  bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa
w art. 32 Rozporządzenia.

11. Przyjmujący   zamówienie   jest  odpowiedzialny  za  udostępnienie  lub  wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z treścią umowy oraz przepisami prawa, a w szczególności
za  udostępnienie  powierzonych  do  przetwarzania  danych  osobowych  osobom
nieupoważnionym. 

12. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody na powierzenie przekazanych przyjmującemu
zamówienie , na podstawie niniejszej umowy, danych osobowych innym podmiotom. 

13. Przyjmujący  zamówienie  powiadomi,  w  sposób  udokumentowany,  Udzielającego
zamówienia o wszelkich podejrzeniach i faktycznych naruszeniach ochrony powierzonych
mu danych nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia pierwszej informacji i udzieli
wszelkich    wyjaśnień                                                

§  5



1.  Udzielający  Zamówienia  jest  uprawniony  do  kontrolowania  sposobu  przetwarzania
powierzonych Przetwarzającemu danych osobowych po uprzednim jego poinformowaniu
o planowanej kontroli.

2. Udzielający Zamówienia lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do:
   - wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone Przetwarzającemu dane,
   - wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.
3.  Udzielający  Zamówienia  uprawniony  jest  do  żądania  od  Przetwarzającego  udzielenia

informacji dotyczących przebiegu przetwarzania powierzonych mu danych.
4. Przyjmujący  zamówienie  jest zobowiązany i  do współpracy z organem powołanym do

ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
5.  Przyjmujący   zamówienie  powiadomi,  Udzielającego   Zamówienia  w  sposób

udokumentowany,   o  wszelkich   naruszeniach  ochrony  powierzonych  mu  danych  nie
później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia pierwszej informacji    naruszeniu  podejrzeniu
naruszenia.

§  6

 Jeżeli Przyjmujący zamówienie jest jest osobą fizyczną 

                                                        KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  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 danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

2. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest:  SAMODZIELNY  PUBLICZNY
ZESPÓŁ  ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  w  PIONKACH  
Adres- ul. Henryka Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki 

3. Telefon stacjonarny - 48 612 13 81 wew. 101 e-mail - spzzoz@spzzozpionki.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO w celu

związanym z zawarciem , i wykonaniem umowy o wykonywanie umowy  o uidzielenie
świadczeń  zdrowotnych .

5. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  ale  jest  ono
niezbędne do realizacji umowy o  udzielanie  świadczeń   zdrowotnych  .

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a organy publiczne, instytucje lub podmioty
trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.

7. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  zawarcia  na  jaki  została   zawarta
umowa a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie
nie krócej jednak niż przez okres 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego w

którym upływa  termin zakończenia umowy.  Okres ten może być przedłużony  o

czas trwania postępowań sądowych     Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa
okres ten może ulec dalszemu  wydłużeniu
Stosownie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
-na podstawie art. 17 RODO prawo do  usunięcia  Pani/Pana danych osobowych



- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
 danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji  międzynarodowej:  Pani/Pana dane
osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji  międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane. 

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w
art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

                                                                 §7
1.  Zamawiający  zastrzega  sobie,  że  zlecanie  badań  objętych  niniejszą  umową  będzie

następowało w zależności od konieczności ich wykonania na potrzeby pacjentów.
2. Zamawiający zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie za faktycznie zlecone
   i wykonane badania.
3. Rozliczenie wynagrodzenia będzie następować w okresach miesięcznych zwanych  
   dalej „okresami rozliczeniowymi”.
4. Należność za wykonane badania będzie uregulowana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania

faktury VAT przez Zamawiającego. Załącznikiem do faktury będzie wykaz pacjentów,
którym wykonano  świadczenia  w  danym dniu  miesiąca  z  uwzględnieniem rodzajów  
i  liczby badań oraz  nazwy oddziału lub innej  komórki  organizacyjnej  Zamawiającego
zlecających badanie.

 5.  Z  upływem  końcowego  terminu  trwania  umowy,  zobowiązania  Przyjmującego
zamówienie  (skierowanie)  do  wykonania  badań  objętych  umową,  w  części  nie
zrealizowanej,   wygasają,  chyba że zamówienie (skierowanie),  o którym mowa w § 2
umowy,  zostało złożone przed upływem terminu końcowego umowy.

      6. W sytuacji opisanej w § 4 ust.5 umowy  wygasają również zobowiązania Zamawiającego
        do dalszego  zlecenia badań  co  do części  niewykonanej. 
 

       § 8
Zamawiający,  w  ramach  prowadzonej  w  SPZZOZ  w  Pionkach  profilaktyki  zakażeń
szpitalnych,  zleca  pobieranie  próbek   do  mikrobiologicznych  badań  czystościowych  z
powierzchni  sprzętów i  rąk, a  następnie badanie  pobranych próbek w celu identyfikacji
szczepów  bakteryjnych  wraz  ze  sporządzeniem  wyników  badań  i  przekazanie  ich
Zamawiającemu.

    § 9      
1. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych będzie następowało na podstawie odręb-
nego zamówienia określającego termin  i  miejsce realizacji. Zamówienie to może nastąpić w
każdej formie: fax, telefon,  a-mail,  a następnie powinno być potwierdzone na piśmie (po-
branie i przekazanie  wyników badań).

  2. Zrealizowane zamówienia i przekazanie wyników badań winno nastąpić w ciągu 7 dni
od otrzymania zamówienia. Wyniki badań powinny być sporządzone na piśmie.



                                                                   § 10
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest także do:
a)  posiadania  dokumentów  świadczących  o  prowadzeniu  systematycznej  kontroli
parametrów pracy używanej aparatury i sprzętu oraz procedur bieżącej konserwacji,
b)  stosowania  odczynników  i  materiałów  dopuszczonych  do  obrotu  na  terenie  RP,
spełniających  wymagania  określone  w  przepisach  szczegółowych  oraz  przestrzegania
przepisów dotyczących ich obrotu i unieszkodliwienia,
c) spełniania na bieżąco wymagań NFZ lub innej instytucji finansującej usługi w zakresie
ochrony  zdrowia realizowane (zakontraktowane) przez Zamawiającego,
d) zagwarantowania  współpracy z Zamawiającym w zakresie  nadzoru,  poprawy jakości,
oceny  wiarygodności  stosowanych  metod  i  uzyskiwanych  wyników,  a  także  wdrażania
nowych metod diagnostycznych,
e) przedkładania Zamawiającemu aktualnych wyników kontroli dokonanych przez jednostki
kontrolujące jakość badań.

                                                              § 11
 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddawania kontroli przeprowadzanej 
przez  Mazowiecki  Oddział  Wojewódzki  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  oraz
Zamawiającego w zakresie realizacji świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy w
zakresie wynikającym  z  ustawy  o udzielaniu świadczeń  zdrowotnych  finansowanych ze
środków publicznych. 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udostępnić umowę podwykonawstwa w formie
elektronicznej  za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (SZOI) w formie określonej
przez NFZ.                                                      

                                                                   § 12
Zamawiającemu  przysługuje prawo zgłoszenia do Przyjmującego zamówienie reklamacji,
której  przedmiotem  może  być  m.in.  niewłaściwe  wykonanie  badania.  Przyjmujący
zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji i poinformowania
Zamawiającego o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy reklamacja dotycząca jakości
wykonania badania lub rzetelności jego wyniku była uzasadniona Przyjmujący zamówienie
zobowiązany jest wykonać powtórne, określone badanie na własny koszt lub pokryć koszt
takiego badania, które Przyjmujący zamówienie zlecił do wykonania innemu podmiotowi.

                                                                       § 13
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność:
a) za jakość, należyte oraz terminowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1
ust.1 niniejszej umowy,
b) za szkody powstałe w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej
umowy.
2. Przyjmujący zamówienie i Zamawiający ponoszą solidarnie odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniej-
szej umowy.
3. Jeżeli szkoda, o której mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, powstała z przyczyn leżą-
cych po stronie Przyjmującego zamówienie, Zamawiającemu przysługują roszczenia regre-
sowe w zakresie, w jakim nie przyczynił się ze swojej winy do powstania szkody.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywil-
nej  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  
z uwzględnieniem wymagań  wynikających  z  ogólnie   obowiązujących   przepisów   



w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonują-
cego działalność   leczniczą. 
5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o   której mowa 
w niniejszej umowy, zawarta została na okres krótszy niż niniejsza umowa, Przyjmujący za-
mówienie  zobowiązuje się do dostarczenia nowej umowy ubezpieczeniowej  w terminie  
5 dni roboczych przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z dotychczas
obowiązującej umowy ubezpieczenia pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedze-
nia. 

 
       § 14

1.  Umowę zawiera się na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.
2.  Ewentualne  zmiany  i  uzupełnienia  w  treści  niniejszej  umowy  będą  wprowadzane  
w postaci aneksów, każdorazowo akceptowanych za zgodą stron, pod rygorem nieważności.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy po uprzednim 3 miesięcznym
wypowiedzeniu bez konieczności przedstawienia przyczyn.
4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumiem stron.

                                                             § 15
Zamawiający może rozwiązać umowę:
1) bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień
umowy, 
2)  z  zachowaniem  dwutygodniowego  terminu  wypowiedzenia  w  następujących
przypadkach:
a) ograniczenie dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub nieodpowiedniej jakości,
b) uzasadnionych skarg pacjentów, gdy wynikają one z naruszenia umowy oraz przepisów
prawa,
c) nienależytego udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie lub ograniczenie
ich zakresu,
d)  nie  zawarcie   przez  Narodowy Fundusz  Zdrowia  umów na  świadczenia  zdrowotne  
z  Zamawiającym, z którymi wiąże się wykonywanie świadczeń  objętych niniejszą umową
lub wygaśnięcia takich umów z jakichkolwiek przyczyn w  okresie   trwania  niniejszej
umowy.

  
                                                           § 16

 W zakresie nieuregulowanym niniejszą  umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  
 Cywilnego.

                                                        § 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

Zamawiający Przyjmujący zamówienie


