
Umowa -Projekt 

o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie 

neurochirurgii 
 

zawarta ………………………………… pomiędzy: 
Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, w imieniu  którego 
działa Pani Barbara Rogowska – Dyrektor Szpitala,  
zwana dalej „Udzielającym Zamówienia”  
a 
Panią /Panem ………………………. zamieszkałą/y: ……………………………… prowadzącą/y  działalność 
gospodarczą pod nazwą …………………………………………………………. 
NIP ………………….  REGON ……………………  wpisaną/y do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą pod numerem ……………………..w Okręgowej Izbie Lekarskiej w …………………. 
zwaną dalej „Przyjmującym Zamówienie”. 
 
Na podstawie art.27 w związku z art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej                  
(t.j. Dz.U. 2022, 633)  w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego przez Udzielającego Zamówienia na 
świadczenia zdrowotne. Strony zawierają umowę o następującej treści : 

§ 1 
1. Udzielający Zamówienia udziela zamówienia  na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej w zakresie neurochirurgii  a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania 
wymienionych zadań na zasadach określonych w niniejszej umowie. 
2. Miejscem wykonywania zamówienia jest Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie ul. Lwowska 60 – Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów 
Kręgosłupa oraz Poradnia Neurochirurgiczna 
3. Zamówienie, o którym mowa wyżej wykonywane będzie w pomieszczeniach Udzielającego 
Zamówienie i przy wykorzystaniu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia pomieszczeń.   
4. Przyjmujący Zamówienie udziela świadczeń w pomieszczeniach wskazanych i udostępnionych przez 
Udzielającego Zamówienie, zobowiązując się jednocześnie do wykorzystywania tych pomieszczeń 
wyłącznie na prowadzenie działalności związanej z realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz wymogami zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
5. Udzielający Zamówienia udostępnia Przyjmującemu Zamówienie do wykorzystania sprzęt oraz 
aparaturę medyczną konieczną do udzielania świadczeń zgodnie z umową, które wykorzystywane będą 
wyłącznie na działalność związaną z realizacją niniejszej umowy. 
6. Przyjmujący Zamówienie odpowiada w pełnym zakresie za wyrządzone przez siebie szkody w 
udostępnionych pomieszczeniach, sprzęcie oraz aparaturze medycznej. W szczególności dotyczy to 
szkód wynikłych z używania tego sprzętu lub aparatury w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem oraz 
właściwościami. 
7. Przyjmujący Zamówienie nie może oddawać udostępnionych pomieszczeń, sprzętu oraz aparatury 
medycznej do używania osobom trzecim – na jakiejkolwiek podstawie faktycznej czy prawnej. 
8.  Naruszenie przez Przyjmującego Zamówienie obowiązków, o których mowa w ust. 5 i 7 upoważnia 
Udzielającego Zamówienie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i obciążenia 
Przyjmującego Zamówienie stosowną karą umowną. 
9. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się do racjonalnego korzystania z dysponowanego majątku 
oraz przydzielonych mu środków rzeczowych, finansowych i dokumentów – o ile w ramach realizacji 
niniejszej umowy taka sytuacja będzie miała miejsce. 

 
§ 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 § 1 ust. 3 
na cele odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych, chyba że odpłatność wynika z przepisów 
dotyczących Udzielającego Zamówienia i jest pobierana na jego konto. 
 

§ 3 
1. W ramach niniejszego zamówienia Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się w szczególności do: 

1) wykonywania świadczeń medycznych na rzecz pacjentów leczonych aktualnie i w przyszłości w 
Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa oraz Poradni 
Neurochirurgiczna, 

2) w przypadkach wątpliwych lub trudnych pod względem diagnostycznym zasięgania opinii 
specjalistów w danej dziedzinie albo wzywanie tych osób na konsultacje. 

2.  Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że: 
    1) posiada prawo wykonywania zawodu lekarza, przyznane przez właściwą okręgową radę lekarską, 
potwierdzone odpowiednimi dokumentami, zgodnie z ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty, uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych, będących przedmiotem 
niniejszej umowy oraz posiada wymagane prawem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz 
nie został/a pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka 
karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony/a w wykonywaniu zawodu zastosowanym 
środkiem zapobiegawczym; 
    2) nie był/a karany dyscyplinarnie z tytułu odpowiedzialności zawodowej; 
    3) nie jest zawieszony/a w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony/a w wykonywaniu 
określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów ustawy o zawodach lekarzy i lekarza 
dentysty, 
    4) jest zaznajomiony i zobowiązują się do przestrzegania;  
    a) aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia,  
    b) zarządzeń Prezesa NFZ,  
    c) przepisów określających prawa pacjenta,  
    d) przepisów bhp i p.poż., 
    e) przepisów prawnych obowiązujących na terenie Udzielającego Zamówienia,  
    f) poleceń Udzielającego Zamówienia.  
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania Udzielającego 
Zamówienie o wszelkich okolicznościach mających wpływ na zmianę oświadczeń określonych w ust. 2. 
4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową 
przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 
dostępnymi mu metodami i środkami oraz zgodnie  z zasadami etyki zawodowej, a także                                    
z poszanowaniem przepisów prawa i z zachowaniem wymogów wynikających z profesjonalnego 
charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 
5. Przyjmujący Zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za jakość udzielanych świadczeń 
zdrowotnych. 
6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów związanych z przedmiotem 
umowy, w tym Kodeksu Etyki Lekarskiej, standardów i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych, 
wewnętrznych zarządzeń Zamawiającego dotyczących organizacji pracy i udzielania świadczeń, itp. 
7. W celu realizacji niniejszej umowy Strony uzgadniają, że Przyjmujący Zamówienie we własnym 
zakresie i na własny koszt zapewni odzież i obuwie robocze, aktualne ubezpieczenie OC prowadzonej 
działalności, szkolenia z zakresu bhp oraz aktualne badania profilaktyczne zgodnie z obowiązującymi 
wymogami. 

§ 4 
1. 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, z którymi Przyjmujący Zamówienie 
zapoznał się przed podpisaniem niniejszej umowy. 



   

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych 
niniejszym zamówieniem zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń uzgodnionym wspólnie 
z Udzielającym Zamówienia. 

3. Zmiany w harmonogramie mogą być wprowadzone tylko za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności. 

§ 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. 

 
§ 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 pod 
rygorem nieważności zgodą Udzielającego Zamówienia. 

4. Koszty konsultacji, zasięgania opinii i udziału w zabiegach specjalistów innych niż wymienieni                                                                                                       
w ust. 1, a także ryzyko z tym związane, obciążają wyłącznie Przyjmującego Zamówienie.  

 
§ 7 

1. 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.  
2. W przypadku kontroli instytucji kontrolującej, o której mowa w ust. 1, gdy zostanie nałożona kara 
finansowa za wykazane błędy i nieprawidłowości Przyjmujący Zamówienie zostanie obciążony kwotą 
100% tej kary, jeśli wynika ona z błędów Przyjmującego Zamówienie lub kwotą stosowną do naruszeń 
dokonanych przez Przyjmującego Zamówienie, której wysokość określi Udzielający Zamówienia. 
 

§ 8 
Do realizacji niniejszej umowy Udzielający Zamówienia 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 Kierownika 
Klinika Neurochirurgii z Pododdziałem Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa. 

3. W przypadku powzięcia wiadomości o istotnych naruszeniach warunków niniejszej umowy przez 
Przyjmującego Zamówienie Kierownik Kliniki Neurochirurgii z Pododdziałem Neurotraumatologii z 
Pododdziałem Urazów Kręgosłupa może wnioskować do Dyrektora Szpitala o rozwiązanie 
niniejszej umowy. 

 



   

§ 10 
1. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia w formie pisemnej /wydruk z  AMMS/ i 
elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów objętych świadczeniami medycznymi w ramach 
niniejszej umowy. 
2. 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. 
 

§ 11 
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.  
 

§ 12 
 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. 

 
§ 13  

1. Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienia solidarnie odpowiadają za szkody wyrządzone 
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  
2. Zasady dochodzenia roszczeń regresowych w przypadku naprawienia szkody, o której mowa w ust. 1 
określa art. 441 Kodeksu cywilnego. 
 

 
§ 14 

1. Przyjmujący Zamówienie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 6 kwietnia 2020 r. 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz. U. z 2020, poz. 666) ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym wobec Narodowego 
Funduszu Zdrowia, za prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów objętych w 
ramach niniejszej umowy świadczeniami medycznymi oraz za poprawność wystawianych przez 
siebie recept.  

2. Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za: 

1) jakość udzielanych świadczeń wynikających z podejmowanych przez niego decyzji, 
czynności leczniczych, terapeutycznych i diagnostycznych, 

2) zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń będących przedmiotem 
niniejszej umowy  

3) nieuzasadnione wystawienie pacjentowi recepty, bądź jej wystawienie w sposób 
niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 



   

- w przypadku obciążenia Udzielającego zamówienie karą umowną lub obowiązkiem zwrotu 
nienależnie wypłaconych środków lub kosztów nienależnej refundacji, Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest do ich zwrotu w całości. 

3. W przypadku obciążenia Udzielającego Zamówienie przez NFZ kosztami kar umownych,  
obowiązkiem zwrotu nienależnie wypłaconych środków lub kosztów nienależnej refundacji, z 
tytułu: 

1) zawinionego przez Przyjmującego Zamówienie niewykonania lub nienależytego wykonania 
świadczenia zdrowotnego, 

2) bezzasadnego z medycznego punktu widzenia skierowania pacjentów na badania 
diagnostyczne i laboratoryjne, 

3) wystawienia pacjentowi nieubezpieczonemu recepty refundowanej, 

4) przedstawienia do rozliczenia niezgodnych ze stanem faktycznym danych,  

5) nieprowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposób 
nieprawidłowy lub niekompletny z medycznego punktu widzenia 

- Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z Udzielającym Zamówienie,                           
w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego i odwoławczego od decyzji NFZ. 

4. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie dostępności świadczeń, 
zawężenie ich zakresu lub ich nieodpowiednią jakość spowodowaną przyczynami leżącymi po 
stronie Udzielającego Zamówienie. Ograniczenie dostępności spowodowane w/w przyczynami 
powoduje po stronie Udzielającego zamówienie obowiązek wypłaty rekompensaty dla 
Przyjmującego zamówienie z tytułu utraty należnego wynagrodzenia. 

5. W przypadku, gdy do Udzielającego Zamówienia wpłynie skarga pacjenta, rodziny lub opiekuna 
prawnego pacjenta, dotycząca sposobu wykonywania przez Przyjmującego Zamówienia świadczeń 
zdrowotnych objętych niniejszą umową, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do 
przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego oraz przedłożenia Udzielającemu 
Zamówienie wyjaśnień na piśmie w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania 
przez Przyjmującego zamówienie zawiadomienia o złożonym wniosku.  

6. W przypadku, gdy do Udzielającego zamówienie wpłynie roszczenie o wypłatę odszkodowania lub 
zadośćuczynienia od pacjenta, jego rodziny lub opiekuna prawnego, dotyczące sposobu 
wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń zdrowotnych objętych niniejsza umową, 
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowego postępowania 
wyjaśniającego oraz przedłożenia Udzielającemu Zamówienie wyjaśnień na piśmie w terminie do 7 
dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Przyjmującego zamówienie zawiadomienia o 
złożonym wniosku oraz do współdziałania z Udzielającym Zamówienie w postępowaniu sądowym 
lub postępowaniu przed wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych do czasu 
prawomocnego zakończenia sprawy. 

 
§ 15 

1. Strony umowy ustalają, że Przyjmujący Zamówienie nie może organizować spotkań                                         
z przedstawicielami medycznymi lub handlowymi na terenie Szpitala w celu reklamy produktu 
leczniczego. 
2. Naruszenie zasad, o których mowa w ust. 3 skutkować będzie możliwością rozwiązania niniejszej 
umowy przez Udzielającego Zamówienie ze skutkiem natychmiastowym.  
 

§ 16 
1. Z tytułu udzielania świadczeń objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie otrzymywał będzie 
wynagrodzenie miesięczne za świadczenia wykonywane zgodnie z harmonogramem,  na podstawie 
stawek określonych poniżej: 
a/ za udzielanie świadczeń w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów 
kręgosłupa w soboty, niedziele i święta w wysokości ………. brutto za każdą godzinę 
b / w pozostałe dni tygodnia : 

 w godzinach 7.00-15.00 w wysokości …………………….. brutto za każdą godzinę, 

 w godzinach 15.00 - 7.00 w wysokości ……………………… brutto  za każdą godzinę, 



   

 za udzielanie świadczeń w Poradni Neurochirurgicznej w Wojewódzkiej Przychodni 
Specjalistycznej dla Dorosłych  w wysokości …………………. brutto  za każdą godzinę, 

2. Przyjmujący Zamówienie otrzymywał będzie wynagrodzenie za wykonane zewnętrzne konsultacje 
neurochirurgiczne na rzecz innych podmiotów leczniczych, z którymi Udzielający Zamówienia ma 
podpisane stosowne umowy. 
1) Wynagrodzenie za jedną konsultację ustala w wysokości: 
a/ …….zł brutto ( słownie: ……………………..złotych brutto) od konsultacji wycenionej na rzecz 
Udzielającego Zamówienia w wysokości ………………….brutto, 
2)Wynagrodzenie , o którym mowa  w ust.2 (będące iloczynem ceny jednostkowej i ilości 
wykonywanych w danym miesiącu konsultacji neurochirurgicznych) będzie wypłacane przez 
Udzielającego Zamówienia na podstawie przedłożonego przez Przyjmującego Zamówienie rachunku 
wraz  z załączonym wykazem wykonanych konsultacji neurochirurgicznych, potwierdzonych przez 
Kierownika Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa. 
3. Wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie za wykonane zabiegi obliczane będzie według wzoru : 
   1) wartość wykonanych i zapłaconych ,ujętych w budżecie JGP w roli lekarza operatora , w przypadku 
braku asysty lub asysty przez lekarz rezydenta – koszty implantów X…………………….%, 
   2) wartość zabiegów wykonanych, ujętych w budżecie JGP w roli lekarza operatora, przy obecności  
jednej asysty - koszty implantów x ……..% , 
    3) wartość zabiegów wykonanych ,ujętych w budżecie JGP w roli lekarza asystującego przy zabiegach 
– koszty implantów x ……………% 
3. Przyjmujący Zamówienie, do 10 dnia każdego miesiąca, składa w Sekretariacie Udzielającego 
Zamówienie rachunek lub fakturę z wykonanych świadczeń zdrowotnych, które weryfikowane są przez 
Udzielającego Zamówienie 
4. W razie stwierdzenie nieprawidłowości w przedłożonym rachunku lub fakturze Udzielający 
Zamówienia zwraca go Przyjmującemu Zamówienie wraz z informacją o zakresie i przedmiocie 
koniecznych zmian. Zwrot rachunku lub faktury powinien nastąpić nie później niż 7 dnia od jego 
przedłożenia przez Przyjmującego Zamówienie. 
5. Należność określona w ust. 1 i 2 będzie płatna do 21-go dnia miesiąca, w którym Przyjmujący 
Zamówienie dokona czynności określonej w ust. 3. W razie niezłożenia rachunku lub faktury                             
w terminie określonym w ust. 3 lub stwierdzeniu nieprawidłowości w przedłożonym rachunku lub 
fakturze, termin płatności przesuwa się o dalsze 30 dni. 
6. Przyjmujący Zamówienie otrzymuje należność na wskazany rachunek bankowy. Za dzień zapłaty 
uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelania środków przez Udzielającego Zamówienie na rachunek 
Przyjmującego Zamówienie (złożenie polecenia przelewu). 
7. Strony umowy uzgadniają, że Przyjmujący Zamówienie będzie we własnym zakresie rozliczał się ze 
zobowiązań publiczno-prawnych we właściwym Urzędzie Skarbowym i uiszczał składki z tytułu 
ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, na zasadach wynikających                              
z obowiązujących przepisów prawa. 

§ 17 
1. Udzielający Zamówienia oświadcza, że jest administratorem danych osobowych pacjentów,                           
o których mowa w niniejszej Umowie, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą - powierzonych 
Przyjmującemu Zamówienie. 
2. Udzielający Zamówienia działając na podstawie w/w Ustawy niniejszym powierza Przyjmującemu 
Zamówienie przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych pacjentów wymienionych w 
ust.1, w celu realizacji  przedmiotowej umowy. 
3. Przyjmujący Zamówienie jest uprawniony do przetwarzania przekazanych danych osobowych 
wyłącznie w zakresie oraz w celu zgodnym z niniejszą umową. 
4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do stosowania, przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych,  wyłącznie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
przetwarzanych danych udostępnionych mu przez Udzielającego Zamówienia odpowiednią do 
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną na zasadach obowiązujących u Udzielającego 



   

Zamówienia ,  a także do stosowania wszelkich zabezpieczeń danych  przed ich udostępnieniem 
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem.    . 
5. Przyjmujący Zamówienie może powierzyć przetwarzanie przekazanych danych osobowych 
podmiotowi trzeciemu wyłącznie za pisemna zgodą Udzielającego Zamówienia. 
6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest  w zakresie przekazanych danych, do przestrzegania 
przepisów Ustawy oraz aktów wykonawczych do tej Ustawy. 
7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy do 
zwrotu Udzielającemu Zamówienia wszelkich dokumentów zawierających dane osobowe pacjentów 
powierzone mu do przetwarzania, z zastrzeżeniem przechowywania danych w dokumentacji 
medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz niniejszą umową. 
8. Udzielający Zamówienia ma prawo kontroli sposobu przetwarzania danych i realizacji warunków 
umowy w tym zakresie. 
9. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych 
powierzonych do przetwarzania, a także sposobów dotyczących zabezpieczenia danych. 
10. Za nieuprawnione lub niezgodne  z celem powierzenia przetwarzanie przez Przyjmującego 
zamówienie powierzonych mu przez Udzielającego Zamówienia danych wyłączną odpowiedzialność 
ponosi Przyjmujący Zamówienie. 
11. W sytuacji gdyby w wyniku przetwarzania, o którym mowa w ust. 9 u Udzielającego Zamówienia 
lub u pacjenta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania powstała szkodą , zobowiązanym 
do pokrycia szkody jest wyłącznie Przyjmujący Zamówienie. 
 

§ 18 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ……………….. do  dnia ………………………. 
 

§ 19 
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 § 20 ust. 3 pkt 10. 
 

§ 20 
1. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta. 
2. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę za 3- miesięcznym okresem wypowiedzenia bez 
wskazywania przyczyn wypowiedzenia. 
3. Udzielający Zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem 
natychmiastowym przed upływem ustalonego w § 18 terminu w razie: 
1) rażącego naruszenia lub nie dopełnienia obowiązków przez Przyjmującego Zamówienie 
przewidzianych niniejszą umową, 
2) utraty przez Przyjmującego Zamówienie uprawnień do wykonywania zawodu, 
3) pozbawiania możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu 
wykonywania zawodu albo zawieszania w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem 
zapobiegawczym, 
4) popełnienie w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług 
zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie, jeśli popełnienie przestępstwa zostało stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste, 
 5) zaistnienie okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 8 umowy 
 6) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 19 umowy, 
7) nienależytego udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego Zamówienie lub ograniczania 
ich zakresu, 
8) innych uzasadnionych przesłanek, w tym na wniosek Ordynatora/Kierownika Kliniki/Oddziału, 



   

9) nie przedłożenia w terminie, o którym mowa w § 12 do wglądu oryginału polisy ubezpieczeniowej 
oraz kopii polisy ubezpieczeniowej dla Udzielającego Zamówienia; 
10) wypowiedzenia umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia z przyczyn leżących po stronie 
Przyjmującego Zamówienie, a w szczególności: 
a) ograniczenie dostępności świadczeń, zawężenie ich zakresu lub ich nieodpowiedniej jakości, 
b) nie przekazywania w ustalonym terminie przez Przyjmującego Zamówienie wymaganych 
sprawozdań i informacji, 
c) uzasadnionych skarg pacjentów, gdy wynikają one z rażącego naruszenia niniejszej umowy oraz 
przepisów prawa. 

§ 21 
1. Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy oraz dokumentów z niej wynikających 
dla osób trzecich. 
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się posługiwać wszelkimi informacjami lub danymi, w tym 
także poufnymi, uzyskanymi w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, wyłącznie w celu 
należytego wykonania tej umowy oraz nie przekazywać tych informacji lub danych bez zgody 
Udzielającego Zamówienie innym osobom. 
3. Wszelkiego rodzaju dokumenty winny być używane wyłącznie w celu wykonywania niniejszej  
umowy. Nie dotyczy to jednak tych informacji, których ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa 
lub właściwe organy i instytucje, działające w ramach przyznanym im ustawowo kompetencji. 
4. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do zapewnienia skutecznej i należytej ochrony danych 
osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem umowy, jak również do 
niewykorzystania tych danych do celów innych niż wykonanie umowy.  
5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do nie ujawniania i nie udzielania osobom 
nieupoważnionym, w tym również członkom rodziny, wiadomości stanowiących tajemnicę państwową 
i 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. 
6. Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na nieudzielanie przez Przyjmującego Zamówienie świadczeń 
zdrowotnych przez 5 dni w roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym 
przez Udzielającego Zamówienie po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Kliniki Neurochirurgii                           
i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa i dostarczeniu 1 egzemplarza zgody do Działu 
Spraw Pracowniczych i Dydaktyki Klinicznej.  

 
 

§ 22 
 Zmiana niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 23 

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. 

 
§ 24 

Strony zastrzegają, poufność wszelkich postanowień umowy dla osób trzecich, za wyjątkiem 
przypadków uzasadnionych przepisami prawa. 

 
§ 25 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych                        
o Udzielającym Zamówienia w czasie wykonywania umowy, nie podanych do publicznej wiadomości. 



   

2. W przypadku naruszenia postanowień ust.1 Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę w 
trybie natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 
3. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest 
niezwłocznie przekazać Udzielającemu Zamówienia wszelką dokumentację i materiały, jakie sporządził, 
zebrał, opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związku z jej wykonywaniem. 
 

§ 26 
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. 

§ 27 
 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

Udzielający Zamówienia:          Przyjmujący Zamówienie: 

 


