UMOWA- PROJEKT
zawarta w Rzeszowie, w dniu ………….. pomiędzy;
Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
w imieniu którego działa Barbara Rogowska – Dyrektor Szpitala
zwany dalej „Udzielającym Zamówienia”
a
Panią /Panem………………………………………………………………………
zamieszkałym/ą: …………………………………………………………………….
wpisanym do CEIDIG – prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………..,
posiadającym NIP …………………., REGON ……………………….,
oraz wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
pod numerem ……………………. w Okręgowej Izbie Lekarskiej ………………. zwanym dalej
„Przyjmującym Zamówienie”.
§1
1. Udzielający Zamówienia udziela zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie
otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla
Dorosłych oraz udzielanie konsultacji i wykonywanie pilnych zabiegów na rzecz pacjentów
hospitalizowanych w Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie a Przyjmujący Zamówienie
zobowiązuje się do wykonywania wymienionych zadań na zasadach określonych w niniejszej umowie.
2. Miejscem
wykonywania
zamówienia
jest
Kliniczny
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60.

Szpital

Wojewódzki

Nr

2

3. Zamówienie, o którym mowa wyżej wykonywane będzie w pomieszczeniach Udzielającego Zamówienie
i przy wykorzystaniu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia pomieszczeń.
§2
1. Dla celów realizacji niniejszej Umowy Udzielający Zamówienia zobowiązuje się wobec Przyjmującego
Zamówienie do:
1) zabezpieczenia materiałów w ilości niezbędnej do wykonywania umowy,
2) zapewnienie odpowiedniej bazy analityczno – badawczej niezbędnej do wykonywania umowy.
2. Przyjmujący Zamówienie nie może wykorzystywać środków, o których mowa w ust. 1 oraz
w § 1 ust. 3 na cele odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych, chyba że odpłatność wynika
z przepisów dotyczących Udzielającego Zamówienie i jest pobierana na jego rachunek bankowy.
§3
1. W ramach niniejszego zamówienia Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w szczególności;
2) wykonywania zawodu lekarza, zgodnie z obowiązującymi u Udzielającego zamówienie standardami,
procedurami i zasadami w zakresie jakości i terminowości;
3) prowadzenia na bieżąco rzetelnej i czytelnej ewidencji czasu udzielania świadczeń zdrowotnych,
będącej podstawą wypłaty wynagrodzenia oraz dokumentacji medycznej i statystycznej zgodnie z
obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa;
4) pozostawania w dyspozycji Udzielającego zamówienie w sytuacjach nadzwyczajnych typu: wypadek
masowy, stan klęski żywiołowej, katastrofa, pożar, potrzeby obronne państwa;
5) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących:

a) udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym przyjętych standardów postępowania i procedur
medycznych oraz prowadzenia list oczekujących,
b) praw pacjenta
c) BHP i p/poż.,
d) przepisów porządkowych i innych organizacyjnych uregulowań wewnętrznych wydanych przez
Udzielającego zamówienie,
e) zawartych przez Udzielającego zamówienie umów na świadczenia zdrowotne z NFZ, MZ
i innymi kontrahentami;
6) posiadania:
̶

aktualnego zaświadczenia lekarskiego dot. badań profilaktycznych,
̶

aktualnego orzeczenia do celów sanitarno–epidemiologicznych,
̶

aktualnego zaświadczenia o szkoleniu bhp;

7) przekazywania na bieżąco Udzielającemu zamówienie dokumentów stwierdzających posiadanie
kwalifikacji zawodowych oraz dokumentów stwierdzających podnoszenie kwalifikacji, przebytych
niezbędnych szkoleń, a także danych dotyczących zarejestrowanej praktyki;
8) współpracy z lekarzami oraz pielęgniarkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz
pacjentów Udzielającego zamówienia;
9) prowadzenia racjonalnej i ekonomicznej gospodarki środkami farmakologicznymi, materiałami
i sprzętem jednorazowego użytku, krwią i preparatami krwiopochodnymi, a także w zakresie
diagnostyki, dodatkowych konsultacji, rehabilitacji itp.;
10) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019
poz. 1781 z późn. zm.) oraz stosowania zarządzeń i dokumentów obowiązujących u Udzielającego
Zamówienie związanych z przetwarzaniem danych osobowych, także do zachowania tajemnicy
wynikającej z innych obowiązujących przepisów;
2. Naruszenie przez Przyjmującego zamówienie któregokolwiek z postanowień wymienionych w ust. 1
skutkować może rozwiązaniem umowy przez Udzielającego zamówienia za wypowiedzeniem
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§4
Sposób zgłaszania się i rejestracji pacjentów, organizację udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową
oraz sposób podawania ich do wiadomości osobom uprawnionym określają ogólnie obowiązujące
u Udzielającego Zamówienia przepisy.
§5
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego udzielania świadczeń zdrowotnych objętych
niniejszą umową z jak najlepszym wykorzystaniem wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz
z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się między innymi do przestrzegania:
1) Kodeksu Etyki Lekarskiej;
2) przepisów określających prawa pacjenta;
3) standardów udzielania świadczeń zdrowotnych.
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§6
1. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do korzystania w razie potrzeby z konsultacji
lekarzy specjalistów zatrudnionych u Udzielającego Zamówienia lub wykonujących na jego rzecz usługi
medyczne w ramach umów cywilno - prawnych, a także z badań diagnostycznych wykonywanych w jego
pracowniach i laboratoriach, z zastrzeżeniem w ust. 3.
2. W razie zaistnienia konieczności skorzystania z diagnostyki niemożliwej do wykonania u Udzielającego
Zamówienie, Przyjmujący Zamówienie może wystawiać skierowania na konsultacje danego pacjenta tylko
do placówek, które mają podpisaną umowę z Udzielającym Zamówienie, z zastrzeżeniem w ust. 3.
3. Każdorazowe kierowanie pacjentów do innych niż wymienione w ust. 2 placówek lub wzywanie
specjalistów, innych niż wymienieni w ust. 1 do zabiegów, musi być poprzedzone pisemną zgodą
Udzielającego Zamówienia.
§7
Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli Udzielającego Zamówienia,
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych organów i podmiotów, szczególnie w zakresie
dostępności do świadczeń i sposobu ich udzielania.
§8
Do realizacji niniejszej umowy Udzielający Zamówienie zobowiązuje się zabezpieczyć własną obsługę
pielęgniarską, administracyjną i gospodarczą.
§9
1. Udzielający Zamówienia sprawuje kontrolę merytoryczną i organizacyjną oraz nadzoruje prace personelu
średniego, niższego i technicznego współuczestniczącego w udzielaniu świadczeń medycznych będących
przedmiotem umowy, a także kontroluje wykonywanie zleceń.
2. Bezpośrednie wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 należy do obowiązków Zastępcy
Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa.
3. W przypadku powzięcia wiadomości o istotnych naruszeniach warunków niniejszej umowy przez
Przyjmującego Zamówienie, Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa może wnioskować
do Dyrektora Szpitala o rozwiązanie niniejszej umowy.
§ 10
Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia w formie pisemnej i elektronicznej dokumentacji
medycznej pacjentów objętych świadczeniami medycznymi w ramach niniejszej umowy, wynikającej z
obowiązujących przepisów, a także do sporządzania i przedkładania Udzielającemu Zamówienie sprawozdań
z wykonywania świadczeń w formach i terminach uzgodnionych z Udzielającym Zamówienia oraz do
prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej.
§ 11
Prowadzenie dokumentacji medycznej, a także jej udostępnianie oraz sporządzania wyciągów, odpisów lub
kopii uprawnionym osobom, podmiotom i organom odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie, a w szczególności z przepisami ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, a także uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi u Udzielającego
Zamówienia.
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§ 12
1. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich w tym wobec
Narodowego Funduszu Zdrowia za prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów objętych
świadczeniami medycznymi w ramach niniejszej umowy oraz za wystawianie recept.
2. W przypadku nałożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia na Udzielającego Zamówienia kar umownych
z tytułów, o których mowa w ust. 1 Udzielający Zamówienia obciąży tą karą Przyjmującego Zamówienie.
3. Niniejszym Strony uzgadniają, że obciążenie, o którym mowa w ust. 2 może być realizowane poprzez
potrącenie przez Udzielającego Zamówienia nałożonych kar przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia
Przyjmującemu Zamówienie.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuję się udzielać wszystkich informacji związanych z prowadzonymi
u Udzielającego Zamówienia kontrolami, a w razie konieczności przyłączyć się po stronie Udzielającego
Zamówienia do uczestniczenia w kontroli.
§ 13
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do:
1) zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w Umowie albo niezgodnego
z prawem zaniechania udzielania świadczeń ,a także z tytułu zdarzeń medycznych określonych
w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Minimalna suma gwarancyjna
ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej Umowy w odniesieniu do jednego zdarzenia i na wszystkie
zdarzenia odpowiadać musi minimalnym sumom określonym w obowiązujących przepisach prawa
w tym zakresie;
2) okazania polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 przy podpisywaniu niniejszej Umowy oraz
dostarczenia 2 kopii polisy jako załącznika do Umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;
3) utrzymania przez cały okres trwania Umowy obowiązującej sumy gwarancyjnej oraz wartości
ubezpieczenia.
§ 14
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia
ponosi Przyjmujący Zamówienie.
§ 15
1. Przyjmujący Zamówienie nie może wykonywać udzielonego zamówienia przez osobę trzecią
z wyjątkiem okoliczności szczególnych, po uprzednim uzyskaniu zgody w formie pisemnej osoby
działającej w imieniu Udzielającego Zamówienia.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 osobą zastępującą Przyjmującego
Zamówienie w wykonywaniu niniejszej umowy może być wyłącznie lekarz legitymujący się co najmniej
takimi samymi kwalifikacjami fachowymi do udzielania świadczeń zdrowotnych jak Przyjmujący
Zamówienie.
§ 16
1. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby
trzecie, które udzielają świadczeń zdrowotnych w zastępstwie Przyjmującego Zamówienie na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Osoby trzecie zastępujące Przyjmującego Zamówienie muszą posiadać aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej.
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3. Koszty zastępstwa, o którym mowa wyżej ponosi Przyjmujący Zamówienie.
§ 17
1. Niemożność osobistego wykonywania świadczeń medycznych objętych niniejszą umową przez
Przyjmującego Zamówienie przez łączny okres w czasie trwania niniejszej umowy dłuższy niż dwa
miesiące, stanowić będzie podstawę dla Udzielającego Zamówienia - do rozwiązania niniejszej umowy w
każdym czasie bez konieczności jej wypowiadania.
2. Przyjmującemu zamówienie przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 10 nieodpłatnych dni wolnych od
wykonywania umowy.
§ 18
1. Przyjmujący Zamówienie w czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy zgodnie
z uzgodnionym harmonogramem, nie może opuścić Szpitala w żadnych okolicznościach, chyba, że
zapewni zastępstwo osoby, o której mowa w § 15 ust. 1.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1 postanowienia §15 i § 16 stosuje się
odpowiednio.
§ 19
1. Niniejsza umowa nie stwarza przeszkód w świadczeniu usług medycznych przez Przyjmującego
Zamówienie na rzecz innych podmiotów pod warunkiem, że wykonywanie tych świadczeń nie będzie
kolidowało z należytym wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz nie będzie
konkurencyjne wobec interesów Udzielającego Zamówienie.
2. Naruszenie warunków, o których mowa w ust.1 rodziło będzie skutek w postaci rozwiązania niniejszej
umowy przez Udzielającego Zamówienie w trybie określonym w § 27 umowy.
3. Strony umowy ustalają, że Przyjmujący Zamówienie nie może organizować spotkań z przedstawicielami
medycznymi lub handlowymi na terenie Szpitala w celu reklamy produktu leczniczego.
4. Naruszenie zasad, o których mowa w ust. 3 skutkować będzie rozwiązaniem niniejszej umowy w trybie
określonym w § 28.
§ 20
1. Z tytułu udzielania świadczeń objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie otrzymywał będzie
wynagrodzenie miesięczne w wysokości ………………………..
2. Za wykonany pilny zabieg otolaryngologiczny Przyjmujący Zamówienie otrzymywał będzie dodatkowo
wynagrodzenie w wysokości ……..wartości procedury medycznej (wg kodu JGP) rozliczanej
i zapłaconej przez NFZ.
§ 21
1. Należność wynikającą z § 20 niniejszej umowy ustalono na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
Udzielający Zamówienia wypłacał będzie w terminie 14 dni od daty złożenia przez Przyjmującego
Zamówienie w Sekretariacie Dyrekcji Szpitala rachunku/ faktury Vat.
2. Wystawiony przez Przyjmującego Zamówienie rachunek/ faktura Vat przed jego złożeniem do realizacji
winien uzyskać zatwierdzenie pod względem merytorycznym przez Zastępcę Dyrektora ds. Klinicznych i
Lecznictwa po konsultacji z Kierownikiem Kliniki/Oddziału.
3. Udzielający Zamówienia będzie wypłacał należności za zrealizowane świadczenia na rachunek bankowy
Przyjmującego Zamówienie wskazany w rachunku/ fakturze.
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4. Weryfikacja świadczeń nie uznanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowić będzie podstawę do
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 20 i powodować będzie w następnym
miesiącu obrachunkowym korektę wypłaconego wynagrodzenia.
§ 22
1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż świadczy usługi medyczne na rzecz ludności w ramach
działalności gospodarczej, którą prowadzi jako indywidualną praktykę lekarską i z tego tytułu rozlicza się
z odpowiednim Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz ponosi wszelkie inne
obciążenia związane z prowadzoną przez siebie działalnością, a także ryzyko gospodarcze związane z
prowadzoną działalnością.
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, spowodowanego przyczynami leżącymi po stronie
Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę
umowną:
1) za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenie dokumentacji medycznej
pacjentów – w wysokości do 5% kwoty miesięcznego wynagrodzenia, za każde stwierdzone
naruszenie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, które zostało potwierdzone wynikami
przeprowadzonej kontroli,
2) za nieuzasadnioną odmowę udzielenia świadczeń zdrowotnych w ramach zgłoszonych konsultacji
lub odmowę wykonania zabiegu - w wysokości do 5% kwoty miesięcznego wynagrodzenia. Zasadność
odmowy musi zostać stwierdzona przez zespół powołany przez strony niniejszej umowy do oceny
zaistniałego zdarzenia,
3) za naruszenie innych, niż opisane w ust. 1-2 istotnych postanowień umownych – w wysokości
do 5% kwoty miesięcznego wynagrodzenia.
2. Kary umowne w pierwszej kolejności będą potrącane z wynagrodzenia należnego Przyjmującemu
zamówienie, na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę i do czego upoważnia Udzielającego
zamówienie bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia.
3. Opisane w ust. 1 kary umowne nie wyłączają odpowiedzialności Przyjmującego zamówienie na zasadach
ogólnych przenoszących zastrzeżoną karę umowną.
§ 23
Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że przy realizacji niniejszego zamówienia używał będzie wymaganą
odzież roboczą i ochronną oraz posiadał będzie zaświadczenia o aktualnym przeszkoleniu z zakresu BHP i
aktualne badania profilaktyczne obowiązujące w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przy tego
rodzaju świadczeniach zdrowotnych .
§ 24
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.07.2021r. do dnia 30.06.2023r.
§ 25
Jeżeli w toku wykonywania niniejszej umowy wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć
przy jej zawieraniu, a w szczególności w razie zmiany zasad finansowania i kontraktowania przez Narodowy
Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową, będzie to podstawa do wystąpienia
Stron o renegocjację warunków umowy lub skrócenia okresu jej obowiązywania albo rozwiązania umowy
w trybie określonym w § 26 ust. 2 pkt 1 lub 4.
§ 26
1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.
2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę:
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1) za 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia bez wskazywania przyczyn wypowiedzenia,
2) za 1 – miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy druga Strona narusza
postanowienia umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
3) w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy druga Strona rażąco
narusza istotne postanowienia umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego;
4) na mocy wspólnego porozumienia Stron lub za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku zmiany zasad finansowania
i kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą
umową;
§ 27
Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę za 1 - miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym na
koniec miesiąca kalendarzowego, w szczególności w przypadku:
1) wypowiedzenia umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia z przyczyn leżących po stronie
Przyjmującego Zamówienie;
2) ograniczania przez Przyjmującego Zamówienie dostępności świadczeń, zawężania ich zakresu lub ich
nieodpowiedniej jakości;
3) nie przekazywania przez Przyjmującego Zamówienie, w ustalonym terminie wymaganych sprawozdań
i informacji,
4) uzasadnionych skarg pacjentów z powodów innych niż rażące naruszanie umowy, a także z powodu
naruszenia obowiązujących przepisów przez Przyjmującego Zamówienie;
5) nienależytego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie lub ograniczania
ich zakresu;
6) naruszenia obowiązków wynikających z § 11 niniejszej umowy;
7) innych uzasadnionych przesłanek, w tym na wniosek Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych
i Lecznictwa o którym mowa w § 10 ust.3 oraz zaistnienia okoliczności, o których mowa
w § 19 ust. 1 i § 21 ust.5.
§ 28
Udzielający Zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym
przed upływem ustalonego w § 24 terminu w razie:
1) utraty przez Przyjmującego Zamówienie uprawnień do wykonywania zawodu;
2) popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług
zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, jeżeli zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
sądowym lub jest oczywiste;
3) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 17 umowy;
4) nie przedłożenia w terminie, o którym mowa w § 13 do wglądu oryginału polisy ubezpieczeniowej
oraz 2 kopii polisy ubezpieczeniowej dla Udzielającego Zamówienia;
5) rażącego naruszenia istotnych postanowień umownych;
6) naruszenie zasad, o których mowa w § 19 ust. 3 umowy.
§ 29
Zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Cesja praw
i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody Udzielającego Zamówienie.
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§ 30
Ewentualne spory pozostające w związku z niniejszą umową Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze
wzajemnego porozumienia. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Udzielającego Zamówienia.
§ 31
Strony zastrzegają, poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich, za wyjątkiem przypadków
uzasadnionych przepisami prawa.
§ 32
1. Żadna ze stron nie może ujawnić treści niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody drugiej strony,
z wyłączeniem sytuacji, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
albo z prawomocnego orzeczenia sądu lub organu administracji, a także w związku z korzystaniem przez
stronę z pomocy prawnej.
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. 1 i 2 Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę
w trybie natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do nie ujawniania i nie udzielania osobom nieupoważnionym
wiadomości stanowiących służbową, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w ramach
niniejszej umowy, jak również do nie rozgłaszania w żadnej formie - po wygaśnięciu umowy wiadomości stanowiących tajemnicę, z którymi zapoznał się podczas wykonywania czynności objętych
umową.
5. Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Udzielający
Zamówienia upoważnia Przyjmującego Zamówienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie
obejmującym realizację postanowień niniejszej umowy, a także upoważnia do tworzenia i posiadania dla
potrzeb realizacji umowy zestawień, ewidencji oraz rejestrów z danymi osobowymi, z zachowaniem ich
pełnej ochrony przy zastosowaniu właściwych środków organizacyjnych i technicznych.
6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z udzielonym upoważnieniem oraz przepisami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych,
a także przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Udzielającego Zamówienie – z którymi się zapoznał
przed zawarciem niniejszej umowy.
§ 33
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
o działalności leczniczej i przepisy wykonawcze do tej ustawy, a także przepisy ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty , Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa pozostające w związku
z niniejszym zamówieniem.
§ 34
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Udzielający Zamówienia:

Przyjmujący Zamówienie:
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