
Załącznik Nr do Szczegółowych warunków konkursu ofert

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY

NUKLEARNEJ – BADANIA PET/CT

§ 1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego
zamówienie  polegających  na  kompleksowym  wykonywaniu  badań  PET-CT,  a  w
szczególności następujących czynności:

1) wstępna selekcja zleceń i skierowań,
2) szczegółowe  przygotowanie  pacjenta  (planowanie,  umówienie  terminu,

rejestracja, przygotowanie i prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z
badaniem pacjenta),

3) przygotowanie  i  prowadzenie  codziennych  zamówień  materiałów
radioaktywnych,

4) nadzór  nad aparaturą pomiarową i  diagnostyczną Pracowni PET (codzienna
kalibracja oraz prowadzenie należnych okresowych testów jakości),

5) wstępne badanie lekarskie i ustalenie parametrów badania PET/CT,
6) przeprowadzenie  badań  z  wykorzystaniem  pomieszczeń  i  aparatury

Udzielającego zamówienia,
7) pełny opis badań z  wykorzystaniem pomieszczeń i  aparatury Udzielającego

Zamówienia,
8) konfekcjonowanie i wysyłka wyników badań,
9) codzienne raportowanie wykonanych badań,
10) przygotowanie miesięcznych zestawień na potrzeby rozliczeń z NFZ, 
11) archiwizacja dokumentacji zgodna z obowiązującymi przepisami,
12) monitorowanie rozchodu materiałów medycznych. 

§ 2
Obowiązki stron

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Udzielającego
zamówienia  świadczeń zdrowotnych,  o których mowa w § 1,  w dniach  zgodnie z
ustalonym harmonogramem.

2. Harmonogram  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  objętych  konkursem  ofert
przewiduje  pracę  we  wszystkie  dni  powszednie,  ściśle  dostosowaną  do  potrzeb
Udzielającego  Zamówienia  ze  szczególnym  uwzględnieniem  specyficznych  dla
przedmiotu zamówienia rygorów czasowych.

3. Miejscem udzielania  świadczeń  zdrowotnych,  o  których  mowa w §  1  jest  Zakład
Medycyny  Nuklearnej  Pracownia  PET/CT,  Dolnośląskie  Centrum  Onkologii  we
Wrocławiu.

4. Wykaz  osób  przy  pomocy,  których  Przyjmujący  zamówienie  będzie  udzielał
świadczeń zdrowotnych, dokumenty stanowiące potwierdzenie posiadania przez nich
odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia stanowią załączniki do niniejszej umowy. 



§ 3
Obowiązki Przyjmującego zamówienie

1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  świadczenia  zleconych  czynności  z
wykorzystaniem  obowiązujących  standardów  i  procedur  medycznych,  zgodnie  z
aktualną  wiedzą  medyczną,  z  uwzględnieniem  należytej  staranności  w  zakresie
ochrony  zdrowia  i  praw pacjenta,  a  także  uzasadnionych  interesów Udzielającego
zamówienia.  Przyjmujący  zamówienie  w  celu  prawidłowego  wykonania  umowy
zobowiązuje  się do współdziałania  z Udzielającym zamówienia  oraz zatrudnionym
przez niego personelem medycznym, mając na uwadze statutowe cele Udzielającego
zamówienia oraz prawa pacjenta.

2. Strony umowy zobowiązują się przestrzegać praw pacjenta, w tym w szczególności
zobowiązują się do zachowania w tajemnicy danych osobowych pacjenta i informacji
z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zleconych czynności.
Przetwarzania  danych osobowych pacjenta i  uzyskanych informacji  Strony umowy
mogą dokonywać wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i na
zasadach  obowiązujących  u  Udzielającego  zamówienia  w  związku  z  udzielaniem
świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem badań naukowych.

3. Przyjmujący zamówienie  odpowiada wobec Udzielającego zamówienia  za należyte
wykonanie umowy, w tym odpowiada za racjonalne wykorzystanie przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych sprzętu, wyrobów medycznych i środków farmaceutycznych.

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej
zgodnie  z  ogólnie  obowiązującymi  przepisami  oraz  przepisami  obowiązującymi  u
Udzielającego zamówienia.

5. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje  się w trakcie  realizacji  umowy przestrzegać
obowiązujących  u  Udzielającego  zamówienie  przepisów  prawnych,  w  tym
wewnętrznych  aktów  prawnych  -  w  szczególności  dotyczących  bezpieczeństwa  i
ochrony radiologicznej  i  zobowiązuje  się  poddać  procedurom wynikającym z tych
przepisów, obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminów wewnętrznych,
zarządzeń,  instrukcji  i  innych  przepisów  porządkowych,  wydanych  przez
Udzielającego zamówienia.

6. Przyjmujący  zamówienie  na  żądanie  Udzielającego  zamówienia  lub  upoważnionej
przez niego osoby, podda się kontroli  w zakresie powierzonych zadań oraz udzieli
informacji  o  udzielonych  świadczeniach  zdrowotnych  oraz  udostępni  dokumenty
niezbędne do oceny wykonywanych przez niego czynności. 

7. Udzielający  zamówienia  upoważnia  Przyjmującego  zamówienie  do  kierowania
pacjentów – w przypadkach zaistnienia takiej potrzeby – celem dalszego leczenia do
innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

8. Ponadto Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w szczególności do:
         a) prowadzenia (w porozumieniu z Udzielającym zamówienia) dokumentacji medycznej
na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych (w tym dokumentacji elektronicznej)
i sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w samodzielnych publicznych
zakładach opieki zdrowotnej; Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone  Udzielającemu  zamówienia  i  osobom  trzecim  nierzetelnym,  niedbałym  lub
niestarannym prowadzeniem dokumentacji,



            b) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z ustawy
o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
   c)  przekazywania  Udzielającemu  zamówienia  informacji  o  realizacji  
i wykonaniu umowy w sposób i na zasadach przez niego ustalonych.

9. Przyjmujący zamówienie nie pobiera odpłatności za udzielone świadczenia od osób
uprawnionych do bezpłatnej opieki zdrowotnej z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
lub na podstawie innych przepisów o bezpłatnej opiece zdrowotnej.

10. Przyjmujący  zamówienie  ma  obowiązek  wystawić  w  imieniu  Udzielającego
zamówienia  rachunek  osobom  nieuprawnionym  do  bezpłatnych  świadczeń
zdrowotnych, wg obowiązującego u Udzielającego zamówienia cennika na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa.

11. Przyjmujący zamówienia  zobowiązany  jest  do  przechowywania  dokumentacji
medycznej w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami  prawa oraz  do  jej  udostępniania  na żądanie  Udzielającego zamówienie
oraz osób uprawnionych.

12.  Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany:
           a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, poddawać się szkoleniom i
instruktażom  wynikającym  z  obowiązujących  przepisów  w  takim  zakresie  jakim  jest  to
wymagane i konieczne przy wykonywaniu zleconych czynności w ramach niniejszej umowy,

             b) dbać o porządek i ład w miejscu wykonywania świadczeń zdrowotnych,

           c) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z obowiązującymi u Udzielającego zamówienia
przepisami. Środki powyższe zapewnia Przyjmującemu zamówienie na czas trwania umowy
Udzielający zamówienia.

            d) poddawać się we własnym zakresie i na własny koszt badaniom profilaktycznym, w
celu uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego (lekarza medycyny pracy) stwierdzającego
brak przeciwwskazań do wykonywania czynności w ramach niniejszej umowy. 

§ 4
Obowiązki Udzielającego zamówienie 

Udzielający zamówienia zobowiązuje się wobec Przyjmującego zamówienie do:
1) zapewnienia pomieszczeń do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w §

1 niniejszej umowy,
2) zapewnienia  sprzętu  oraz  jego  odpowiedniego  stanu  technicznego  i  sprawności,  a

także zapewnienia materiałów medycznych niezbędnych dla wykonania umowy,
3) objęcie personelu Przyjmującego Zamówienie ochroną radiologiczną,
4) pokrycia kosztów badania poekspozycyjnego Przyjmującego zamówienie wyłącznie w

zakresie oznaczenia anty-HIV (i tylko w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie
będzie  posiadał  ubezpieczenia  NNW  w  zakresie  pokrycia  kosztów  badań
poekspozycyjnych i  leczenia poekspozycyjnego),  pozostałe  oznaczenia Przyjmujący
zamówienie zobowiązany jest opłacić we własnym zakresie.

§ 5
Oświadczenia Przyjmującego zamówienie



1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że nie ciąży na nim wyrok sądów powszechnych,
ani zawodowych sądów lekarskich, a w chwili zawierania umowy nie toczy się prze-
ciwko niemu żadne postępowanie karne lub dyscyplinarne.

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia
do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy, co potwierdzi przed-
stawieniem stosownych dokumentów. Kopie przedstawionych dokumentów zostaną
dołączone do egzemplarza umowy przeznaczonego dla Udzielającego zamówienia.

3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że dysponuje aktualnym orzeczeniem lekarskim
o zdolności do świadczenia usług.

4. Przyjmujący Zamówienie oświadcza,  że nie będzie prowadził  wobec Udzielającego
Zamówienia działalności  konkurencyjnej,  narażającej  Udzielającego zamówienia na
szkodę.

5. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cy-
wilnej  na  warunkach  określonych  w rozporządzeniu  Ministra  Finansów z  dnia  29
kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 866).  W
przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa obejmuje krótszy okres niż czas trwania ni-
niejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przedłożyć Udzielające-
mu  zamówienia niezwłocznie nową polisę ubezpieczeniową.

6. Niedostarczenie ważnej polisy ubezpieczeniowej w terminie 7 dni roboczych upraw-
nia do rozwiązanie niniejszej umowy przez Udzielającego zamówienia bez zachowa-
nia okresu wypowiedzenia.

7. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że świadczy usługi na rzecz ludności i w ramach
prowadzonej działalności  gospodarczej rozlicza się osobiście z odpowiednim Urzę-
dem Skarbowym i ponosi samodzielnie ryzyko prowadzonej działalności gospodar-
czej.

8. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że zgłosił swoją działalność w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych i opłaca należne składki ubezpieczeniowe.

§ 6
Miejsce i zakres udzielania świadczeń 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową odbywać się będzie na
podstawie  zapotrzebowania  Udzielającego  zamówienia,  które  to  zapotrzebowanie
określać  będzie Dyrektor  ds.  Lecznictwa lub  osoba  przez  niego  upoważniona  w
harmonogramie udzielania świadczeń. Harmonogram ustalany będzie z miesięcznym
wyprzedzeniem.  

2. Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych może ulec zmianie za zgodą stron. 
3. Udzielający zamówienia, w sytuacjach nadzwyczajnych może zmienić dni i godziny

udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie. 
4. Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  realizacji  umowy,  w  tym

również w zakresie określonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych. 

§ 7
Kontrola realizacji umowy

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego
Funduszu Zdrowia (NFZ) na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki
zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  w  zakresie  wykonywania



świadczeń  zdrowotnych  będących  przedmiotem  umowy  oraz  udostępnić  wszelkie
dane i udzielić informacji zgodnie z wymogami określonymi przez NFZ,

2. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  umożliwić  Udzielającemu  zamówienia
kontrolę w zakresie niezbędnym do ustalenia prawidłowości wykonywania umowy,  
a w szczególności:

            a) jakości i zasadności udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w § 1,
            b) liczby i zakresu udzielonych świadczeń,
            c) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej,
            d) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości statystycznej,
          e) używania sprzętu, aparatury medycznej i innych środków niezbędnych do udzielania
              świadczeń.

3. Udzielający  zamówienia  uprawniony  jest  do  udzielania  zaleceń  w  zakresie
przeprowadzonych działań kontrolnych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.

4. Przyjmujący  zamówienie  ponosi  odpowiedzialność  za  finansowe  straty,  które
Udzielający  Zamówienie  poniósł  w  związku  z  niewywiązaniem  się  przez
Przyjmującego Zamówienie z obowiązków określonych w ust. 1 i 2. 

5. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  do  terminowej  realizacji  zaleceń
pokontrolnych i ponosi odpowiedzialność za ich niezrealizowanie.

§ 8
Wynagrodzenie za realizację zamówienia

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  ramach  niniejszej  umowy,  Udzielający
zamówienia zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w
wysokości określonej przez załącznik nr 1.

2. Podstawą wypłaty należności,  o której  mowa w ust.  1, jest  faktura wystawiona na
przez  Przyjmującego  zmówienie  na koniec  danego miesiąca  z  załączonym do niej
wykazem wykonanych świadczeń zdrowotnych i  innych czynności  potwierdzonych
pod  względem  merytorycznym  i  ilościowym  przez  osobę  wskazaną  przez
Udzielającego zamówienia.

3. Należność płatna będzie na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie w ciągu 14
dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

4. Rachunek/Fakturę  Przyjmujący zamówienie  składa  w Dziale  Organizacji  i  Kadr  w
terminie do 7 dni po upływie miesiąca, za miesiąc poprzedni.  

5. Udzielający  zamówienia  zobowiązuje  się  do terminowej  zapłaty  wynagrodzenia  na
rzecz  Przyjmującego  zamówienie. W  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie
wynagrodzenia,  Przyjmujący  zamówienie  od  niewypłaconego  w  terminie
wynagrodzenia będzie miał prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej, zgodnie z
ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

6. Strony przewidują możliwość renegocjacji warunków umowy, w tym wynagrodzenia
z uwzględnieniem możliwości finansowych Udzielającego zamówienia wynikających
z  zawartych  kontraktów  z  Narodowym  Funduszem  Zdrowia  lub  innymi
Zleceniodawcami  oraz  w  przypadku  zmiany  okoliczności  związanych  z
wykonywaniem niniejszej umowy oraz zmian prawa. 

7. Strony  ustalają,  iż  w  przypadku  złożenia  przez  Przyjmującego  zamówienie
oświadczenia o nieprzyjęciu zmienionych warunków umowy, Umowa wiąże strony na
dotychczasowych warunkach.

§ 9



Odpowiedzialność Przyjmującego zamówienie

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń na podstawie ni-
niejszej umowy ponoszą w stosunku do poszkodowanego pacjenta solidarnie Udziela-
jący zamówienia i Przyjmujący zamówienie. Strona, która zaspokoi roszczenie, będzie
uprawniona do żądania zwrotu spełnionego świadczenia od drugiej strony jako współ-
dłużnika w zależności od jej stosunku do wyrządzonej szkody i stopnia zawinienia.

2. Przyjmujący  zamówienie  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  nienależyte  i
nieterminowe  wykonywanie  swoich  obowiązków  związanych  z  udzielaniem
świadczeń  zdrowotnych (w tym obowiązku  prowadzenia  dokumentacji  medycznej,
prowadzenia dokumentacji statystycznej).

3. Przyjmujący  zamówienie  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelką  szkodę
wyrządzoną  umyślnie  lub  w  wyniku  niedbalstwa  lub  lekkomyślności  podczas
udzielania  świadczeń  swoimi  działaniami  i  zaniechaniami  związanym  z  realizacją
niniejszej umowy. 

§ 10
Polisa OC

1) Przyjmujący  zamówienie  oświadcza,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  –  na  sumę
ubezpieczenia  nie  mniejszą  niż  -  na  wszystkie  zdarzenia w  wysokości  350.000
euro/75.000 euro na jedno zdarzenie.

            Polisa/y ubezpieczeniowa/e stanowi/ą załącznik do niniejszej umowy. 
2) Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia, o którym

mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania umowy. 
3) W  przypadku  niedotrzymania  przez  Przyjmującego  zamówienie  obowiązku

określonego  w  powyższych  ustępach,  Udzielający  zamówienia  może  rozwiązać
umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

§ 11
Zastępstwo

1. W  uzasadnionych  przypadkach,  po  uzyskaniu  pisemnej  zgody  Udzielającego
zamówienia, Przyjmujący zamówienie może może powierzać wykonanie zobowiązań
wynikających  z  niniejszej  umowy  innej  osobie  -  o  takich  samych  lub  wyższych
kwalifikacjach (zastępca).

2. W przypadku,  o  którym mowa w ust.  1 Przyjmujący  zamówienie  ponosić  będzie
odpowiedzialność za działania i zaniechania ww. osoby, jak za działania i zaniechania
własne. Osoba zastępująca Przyjmującego zamówienie rozlicza się  bezpośrednio z
Udzielającym zamówienie. 



§ 12
Okres obowiązywania umowy i zasady jej rozwiązania

1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. na okres od ………… do ……………..
      2. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku:

a) jeżeli w wyniku kontroli wykonania niniejszej umowy i realizacji zaleceń pokontrolnych
stwierdzono niewypełnianie warunków umowy lub jej wadliwe wykonanie przez Przyjmują-
cego zamówienie, w szczególności polegające na ograniczeniu dostępności świadczeń, zawę-
żania ich zakresu i udzielania nieodpowiedniej jakość świadczeń,

b) wypowiedzenia kontraktu przez NFZ zawartego pomiędzy Udzielającym zamówienia  a
NFZ w zakresie świadczeń PET, 

c) gdy dojdzie do zmiany warunków finansowania przez NFZ, które po stronie Udzielającego
zamówienia mogłyby wywołać stratę przy zachowaniu warunków niniejszej umowy,

d) przedstawienia przez Przyjmującego zamówienie nieprawdziwych lub niezgodnych ze sta-
nem faktycznym danych lub informacji, będących dla Oddziału NFZ podstawą do ustalenia
kwoty finansowania zamówienie,

e) nieprzestrzegania zasad i trybu prowadzenia dokumentacji medycznej i nie poddanie się
kontroli ze strony osób uprawnionych przez Udzielającego zamówienia lub NFZ,

f) odmowy poddania się badaniu krwi na zawartość alkoholu i środków odurzających, gdy za-
chodzi podejrzenie ich użycia,

g)  uzasadnionych skarg pacjentów,  gdy wynikają  one z  rażącego naruszenia umowy oraz
przepisów prawa,

h) gdy Przyjmujący zamówienie swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy
przeniósł na osoby trzecie bez akceptacji Udzielającego zamówienia,

i) gdy dane zawarte w ofercie Przyjmującego Zamówienie okażą się nieprawdziwe,

j) gdy Przyjmujący zamówienie nie udokumentuje w terminie 7 dni od daty podpisania niniej-
szej umowy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w
§ 5 ust. 5 i w § 10 umowy,

k) gdy Przyjmujący zamówienie nie dopełni obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i
służbowej, o której mowa w § 3 ust. 2,

l) gdy Przyjmujący zamówienie popełni przestępstwo, które uniemożliwia dalszą realizację
umowy, jeżeli zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem lub zostanie wszczęte postę-
powanie karne przeciwko Przyjmującemu zamówienie dotyczące bezpośrednio lub pośrednio
przedmiotu niniejszej umowy,

ł) gdy Przyjmujący zamówienie utraci uprawnienia konieczne dla realizacji umowy, a także
opuści bez uzgodnienia miejsce świadczenia usług, nie przystąpi do realizacji umowy, odmó-
wi poddania się badaniu krwi na zawartość alkoholu i środków odurzających, gdy zachodzi
podejrzenie ich użycia,

m) gdy Udzielający zamówienia pozostaje przez jeden miesiąc w zwłoce z zapłatą należycie



udokumentowanych należności Przyjmującego zamówienie,

n) gdy Udzielający zamówienia lub Przyjmujący zamówienie w sposób rażąco niewłaściwy
lub niedostateczny wypełnia swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy,

o) gdy Przyjmujący zamówienie w sposób niewłaściwy wykonuje świadczenia zdrowotne lub
niezgodnie z zasadami etyki zawodowej,

p) w przypadku niemożności osobistego wykonywania świadczeń przez łączny okres dłuższy
niż 30 dni

3. Umowa ulega rozwiązaniu, gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą 
odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze wykonywanie umowy.

4. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za
ich zgodą na mocy porozumienie stron lub za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

5. W razie rozwiązania lub ustania niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany
jest niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienia wszelkie dokumenty i inne materiały
dotyczące zarówno tajemnicy służbowej, jak i zawodowej oraz inne dokumenty, jakie sporzą-
dził, zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związku z jej wykonywa-
niem.

§ 13

     Kary umowne

1. Przyjmujący  zamówienie  zapłaci  na  rzecz  Udzielającego  zamówienie  karę
umowną w przypadku:

a)  opóźnienia  lub  niepodjęcia  przez  Przyjmującego  zamówienie  wykonywania
czynności  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem  i  zasadami  określonymi  w
niniejszej umowie - w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia wykazanego
w rachunku/fakturze za poprzedni miesiąc za każdy udowodniony przypadek,

b)  niepoinformowania  Udzielającego zamówienia  o powierzeniu  wykonywania
zleconych  czynności  innej  osobie  –  w  wysokości  5%  miesięcznego
wynagrodzenia wykazanego w rachunku/fakturze za poprzedni miesiąc za każdy
udowodniony przypadek,

c)  naruszenia  obowiązku zachowania w tajemnicy  informacji  dotyczących pacjentów – w
wysokości  wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia  wykazanego w rachunku/fakturze
za poprzedni miesiąc za każdy udowodniony przypadek,

d)  odmowy  poddania  się  kontroli  lub  nieudzielenia  informacji,  o  których  mowa  w  §  7
niniejszej umowy - w wysokości wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia wykazanego
w rachunku/fakturze za poprzedni miesiąc za każdy udowodniony przypadek.

2. W przypadku,  gdy NFZ obciąży Udzielającego zamówienia  karą umową w
związku  z  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonywaniem  przez
Przyjmującego zamówienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy –
Przyjmujący  zamówienie  zwróci  Udzielającemu  zamówienia  równowartość
kary umownej, jaką na Udzielającego zamówienia nałożył NFZ.



3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody, Udzielający zamówienia
ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej
na zasadach ogólnych.

4. Przyjmujący  zamówienie  ma  obowiązek  wpłaty  na  rachunek Udzielającego
zamówienia  kary  umownej  w  terminie  14  dni  od  doręczenia  pisma
wzywającego do zapłaty udowodnionej kary umownej.

5. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie z przysługującego mu
wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

    § 14
Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w

tajemnicy informacji o funkcjonowaniu DCO

1. Żadna ze stron nie może ujawnić treści  niniejszej  umowy osobom trzecim bez
zgody drugiej strony.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje  się do zachowania tajemnicy zawodowej
oraz  tajemnicy  dotyczącej  informacji  organizacyjnych  oraz  wszelkich  innych
ustaleń  dotyczących  Udzielającego  zamówienia  nie  podanych  do  wiadomości
publicznej.

3. W  przypadku  naruszenia  postanowień  ust.  2  Udzielający  zamówienia  może
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

4. Dokumentacja medyczna sporządzona przez Przyjmującego zamówienie stanowi
własność Udzielającego zamówienie i będzie przechowywana przez Udzielającego
zamówienie zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

5. Udzielający zamówienie, oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych
pacjentów Szpitala.

6. Na  okres  realizacji  niniejszej  umowy  na  podstawie  art.  29  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,  dalej  zwanego  RODO,  Udzielający  zamówienia  jako  Administrator
danych  osobowych  upoważnia  Przyjmującego  zamówienie   do   przetwarzania
danych  osobowych  pacjentów  Szpitala  w  celu  realizacji  niniejszej  umowy,  a
Przyjmujący zamówienie  zgłosi się na szkolenie z zasad ochrony i bezpiecznego
przetwarzania danych osobowych w Szpitalu.

7. Przyjmujący  zamówienie może  przetwarzać  ww.  dane  osobowe  w  wersji
papierowej i elektronicznej.

8. Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie
danych  osobowych  niezgodnie  z  niniejszą  umową,  a  w  szczególności  za
udostępnienie ich osobom nieupoważnionym.

9. W  przypadku  naruszenia  przepisów  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych
obowiązujących w Szpitalu lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie



Przyjmującego  zamówienie w  następstwie  czego,  Szpital  jako  Administrator
danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie
ukarany  karą  grzywny,  Przyjmujący  zamówienie zobowiązuje  się  pokryć
poniesione z tego tytułu straty i koszty solidarnie z Udzielającym zamówienie.

§ 15
Cesja wierzytelności 

1. Przyjmujący zamówienie nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności
takiej  czynności,  przenieść  wierzytelności  wynikającej  z  niniejszej  umowy,  w
szczególności  w  drodze  cesji,  poręczenia  lub  factoringu,  na  osobę  trzecią  bez
uprzedniej  pisemnej  zgody  Udzielającego  zamówienie  oraz  bez  spełnienia
warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Każda czynność mająca na celu lub skutkująca zmianą wierzyciela Udzielającego
zamówienie  może  nastąpić  dopiero  po  uprzednim  wyrażeniu  na  to  zgody  przez
podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności
leczniczej, a dodatkowo także przez Udzielającego zamówienie.  

 

§ 16
Kwestie sporne

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu
możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd powszech-
ny właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia.

 
                                                                § 17

Postanowienia końcowe
 
     1. Każda ze stron zobowiązana jest:  

a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które
miały miejsce w okresie związania umową, jeśli  mają wpływ na realizację  umowy lub
sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych, 
b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.
2. Wszelkie zmiany w treści umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.
3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
4.  Umowę  sporządzono  w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  egzemplarze  dla
Udzielającego zamówienie, jeden dla Przyjmującego zamówienie. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
a) Kodeksu cywilnego,
b) ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295),
c)  ustawy z  dnia  27.08.2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze
środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373),
d) ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 514),
e) ustawy z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1792).



………………………………                                               ………………………....
   Przyjmujący zamówienie                                                            Udzielający zamówienia

1. Załącznik nr 1- wysokość wynagrodzenia,
2. Załącznik nr 2 - polisa OC.
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