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Załącznik nr 2 do SWKO 

 

UMOWA Nr …../2017 

na świadczenie medyczne 
PROJEKT UMOWY 

  
zawarta w dniu ……………. roku, w Warszawie 
 
pomiędzy: 

Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, wysokość kapitału 

zakładowego: 100 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 011026815, 

reprezentowanym przez: 

Elżbietę Makulską – Gertruda – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części „Udzielającym zamówienia” 

 
a 
 

………………………….. (Imię i nazwisko) zamieszkałym ………………. (adres zamieszkania) 

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmą 

………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą w …………………………… 

(miejscowość i kod pocztowy),ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

lub 

Firmą „………………………..” prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem ………… z siedzibą w........................... (miejscowość i kod pocztowy),  

ul. …………, NIP…………., REGON ………………… 

reprezentowaną przez: 

 

…………………….. (Imię i nazwisko)- ………………………………… (stanowisko) 
 

zwanym w dalszej części „Przyjmującym zamówienie”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

 

Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie, zwani są dalej łącznie „Stronami”, w wyniku 

przeprowadzonego na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  

(Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.) konkursu o udzielenie w charakterze podwykonawcy, 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i 

świątecznej opieki zdrowotnej, Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 
1. Udzielający zamówienie  zleca Przyjmującemu zamówienie, jako swojemu podwykonawcy udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (zwanych dalej 

„Świadczeniami”), do świadczenia których Udzielający zamówienie  zobowiązał się w umowie nr 

……………… z dnia …………………….  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zawartej  

z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie. 

2. Zlecane przez Udzielającego zamówienie  zgodnie z ust. 1 Świadczenia wymienione są w załączniku nr 1 

do niniejszej umowy (zwanej dalej „Umową”). 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się udzielać Świadczeń, wymienionych w załączniku nr 1 do 

Umowy. 
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4. W ramach przedmiotu Umowy Przyjmujący zamówienie obowiązany jest również do zapewnienia 

personelu medycznego w liczbie i o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zadań (w tym do bieżącego 

dostosowania liczby personelu do bieżących potrzeb), o których mowa w ust. 1 i 2 oraz obsługi 

rejestracyjnej Świadczeniobiorców (Pacjentów). 

5. W związku z realizacją niniejszej Umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wystawiania 

recept w przypadkach objętych wskazaniami medycznymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami oraz wydawania pacjentom zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. 

6. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest wykonywać Umowę zgodnie z warunkami udzielania 

świadczeń określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych zwanej dalej „Ustawą”, w rozporządzeniu ministra właściwego 

do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, 

wydanym na podstawie art. 31d Ustawy, przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw 

zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wydanych na 

podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy (zwanymi dalej „Ogólnymi Warunkami Umów”), oraz zgodnie ze 

szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, (zwanego 

dalej „Funduszem”) na podstawie art. 146 ust. 1 Ustawy. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem niniejszej Umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą 

medyczną, obowiązującymi standardami, przepisami ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych                         

ze środków publicznych  oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny, jak i wymogów 

określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kontraktach zawartych z Udzielającym zamówienie 

oraz uwzględnieniem p.poż. i BHP. 

 

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

§ 2. 

1. Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do 

Umowy – „Harmonogram-zasoby”. 

2. Dane o potencjale wykonawczym Przyjmującego zamówienie przeznaczonym do wykonywania Umowy                   

i pozostającym w dyspozycji  Przyjmującego zamówienie określone są w załączniku nr 2 do Umowy – 

„Harmonogram-zasoby”. 

3. Świadczenia mogą być udzielane przez Przyjmującego zamówienie z udziałem podwykonawców 

wymienionych w „Wykazie podwykonawców”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone  

w szczególnych warunkach umów oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu. 

5. Umowa zawarta pomiędzy Przyjmującym zamówienia a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie                    

o prawie Udzielającego zamówienie lub Funduszu do przeprowadzenia kontroli podmiotów biorących 

udział w udzielaniu świadczeń, na zasadach określonych w Ustawie i w zakresie wynikającym z umowy. 

Udzielający zamówienie niezwłocznie informuje Przyjmującego zamówienie o rozpoczęciu  

i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz o jej wynikach. 

6. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym z załączniku nr 3 do Umowy lub nawiązanie 

współpracy z innym podwykonawcą wymaga zgłoszenia Udzielającemu zamówienie, najpóźniej na 3 dni 

robocze przed dniem wejścia w życie zmiany. 

7. Przyjmujący zamówienie oraz każdy podwykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania 

danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do wykonywania Umowy, przez który to 

potencjał rozumie się zasoby będące w dyspozycji Przyjmującego zamówienie, służące wykonaniu 

świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń oraz wymagany sprzęt. 

8. Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 7, należy dokonać przekazując za pomocą udostępnionych 

przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności w Portalu Funduszu, na zasadach  

i warunkach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu 

Zdrowia (z późn. zm.) oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu. 

9. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do: 
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1) przyjmowania zgłoszeń i rejestrowania w miejscu udzielania Świadczeń rozmów telefonicznych 

prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem Świadczeń; 

2) archiwizowania nośników zawierających zarejestrowane rozmowy, o których mowa w pkt 1, przez 

okres nie krótszy niż rok; 

3) bieżącego i niezwłocznego przekazywania informacji o przyjętym zgłoszeniu personelowi 

pozostającemu w gotowości w miejscu wyczekiwania zespołu wyjazdowego; 

4) wykonywania innych obowiązków Przyjmującego zamówienie określonych w zarządzeniu  

nr 71/207/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna  

w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem, iż obowiązki Przyjmującego 

zamówienie określone w ww. zarządzeniu jako obowiązki wobec Funduszu, wykonywane będą przez 

Przyjmującego zamówienie odpowiednio wobec Udzielającego zamówienie.  

5) Udzielający zamówienie jest zobowiązany do umieszczania informacji o udzielaniu w jego imieniu 

Świadczeń przez Przyjmującego zamówienie oraz o adresie i numerach telefonów Przyjmującego 

zamówienie, pod którymi można zamawiać udzielenie pacjentowi Świadczenia, w każdym z miejsc, 

na każdym nośniku i za pomocą każdego środka przekazu, które Udzielający zamówienie 

wykorzystuje do przekazywania informacji o oferowanych przez Udzielający zamówienie 

świadczeniach opieki zdrowotnej. 

10. Świadczenia opieki zdrowotnej objęte przedmiotową Umową Przyjmujący zamówienie udzielać będzie 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedzielę i inne 

dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego. 

11. Zgłoszenia udzielenia świadczenia odnotowywane będą przez Przyjmującego zamówienie                                  

w prowadzonej przez niego książce zgłoszeń. 

12. Zgłoszenie konieczności udzielenia świadczenia w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki 

zdrowotnej dokonywane będzie bezpośrednio przez Świadczeniobiorcę (Pacjenta) pod nr telefonu: 

......................... Przyjmowanie zgłoszeń leży po stronie Przyjmującego zamówienie. 

13. Szpital jest zobowiązany do umieszczania informacji o udzielaniu w jego imieniu świadczeń 

przez Przyjmującego zamówienie oraz o adresie i numerach telefonów Przyjmującego 

zamówienie, pod którymi można zamawiać udzielenie pacjentowi świadczenia, w każdym  

z miejsc, na każdym nośniku i za pomocą każdego środka przekazu, które Szpital wykorzystuje 

do przekazywania informacji o oferowanych przez Szpital świadczeniach opieki zdrowotnej. 

14. W przypadku stanu nagłego Przyjmujący zamówienie zapewnia opiekę Świadczeniobiorcy (Pacjentowi) 

do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego lub przekazania go pod opiekę Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego. 

15. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim zasobie 

kadrowym poprzez ich aktualizację w sposób i na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia (NFZ) w stosownych zarządzeniach oraz stosownych postanowieniach umów zawieranych 

Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ z Udzielającym zamówienia.  

16. Za udzielone świadczenia na podstawie niniejszej Umowy, Przyjmujący zamówienie nie może pobierać 

od Pacjentów żadnych opłat. 

17.  Organizacja i realizacja świadczeń nie może skutkować ograniczeniem dostępności do świadczeń.                     

W celu zapewnienia dostępności do świadczeń. Przyjmujący zamówienie dostosowuje liczbę personelu                     

do bieżącego zapotrzebowania. 

 

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ PRZYJMUJACEGO ZAMÓWIENIE 

§ 3. 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przekazywania Udzielającemu zamówienie lub 

Funduszowi, za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu na podstawie Umowy, informacji  

o wykonaniu świadczeń, sporządzonej na podstawie prowadzonej dokumentacji. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1, Przyjmujący zamówienie przekazuje Udzielającemu zamówienie lub 

Funduszowi w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do Umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udostępnienia Udzielającemu zamówienia wszelkich 

danych wymaganych do sprawozdawczości na portalu SZOI. 
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4. Przyjmujący zamówienie potwierdza gotowość do administrowania NiSOZ w zakresie sprawozdawczości 

do NFZ. 

5. Przyjmujący zamówienie kompleksowo odpowiada za obszar sprawozdawczości z NFZ. 

 

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ 

§ 4. 

1. Kwota zobowiązania Udzielającego zamówienie wobec Przyjmującego zamówienie z tytułu 

wykonywania Umowy, w okresie od dnia …………………….. r. do dnia ……………….. r. wynosi 

maksymalnie …………………… zł (słownie:…………………………………………………………….. zł). 

2. Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 4 ust. 

4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r zmieniającego rozporządzenie                    

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628), 

zwanego dalej „Rozporządzeniem zmieniającym OWU”, za okres od dnia ………………………….. r.  

do dnia ………………………………. r., w wysokości ………………… zł (słownie: 

……………………………………………………….). 

3. Zapłata następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Przyjmującego zamówienie, za 

miesięczne okresy kalendarzowe, zwane „okresami rozliczeniowymi” wraz z załączonym 

sprawozdaniem, o którym mowa w § 7 Umowy.  

4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek przekazać Udzielającemu zamówienie informację, o której mowa 

w § 4 ust. 1 Rozporządzenia zmieniającego OWU w zakresie i trybie wskazanym w tym rozporządzeniu. 

5. Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązań Udzielającego zamówienie  

w poszczególnych zakresach świadczeń objętych Umową określa „Plan rzeczowo-finansowy” 

stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

6. Należność za świadczenia udzielane przez Przyjmującego zamówienie na podstawie Umowy w danym, 

miesięcznym, okresie rozliczeniowym, Udzielający zamówienie wypłaca na rachunek Bankowy: 

……………………………………………………, w ……………………………………………………, 

nr ………………………………, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Udzielającego zamówienie 

w formie papierowej prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego zamówienie faktury. 

7. Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, wymaga uprzedniego złożenia przez , 

Przyjmującego zamówienie w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, 

którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

8. Należność za udzielanie Świadczeń na podstawie Umowy za bieżący, miesięczny, okres sprawozdawczy, 

określona w fakturze, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Umów oraz 

zgodnie z § 12 zarządzenia nr 71/207/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 

2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka 

zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

 

KARY UMOWNE 

§ 5. 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienie może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę 

umowną. 

2. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, 

Udzielający zamówienie może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną stanowiącą 

równowartość kary umownej nałożonej z tego tytułu na Udzielającego zamówienie przez Fundusz  

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

3. Kary umowne, nakładane są przez Udzielającego zamówienie przy odpowiednim zastosowaniu trybu 

 i zasad określonych w Ogólnych Warunkach Umów. 

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 6. 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………. . do dnia …………… r., z możliwością 

przedłużenia terminu obowiązywania, na kolejny okres udzielania świadczeń, zgodnie z umową 

pomiędzy Udzielającym zamówienie a Funduszem. 
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KONTROLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

§ 7. 
1. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do sporządzenia i przedkładania Udzielającemu zamówienia 

sprawozdań z wykonywanych świadczeń w danym miesiącu w terminie uzgodnionym z Udzielającym 
zamówienia. 

2. Sprawozdania z wykonanych świadczeń będą przekazywane Udzielającemu zamówienia przez 
Przyjmującego zamówienie w formie pisemnej w postaci zestawienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
niniejszej Umowy. 

3. Sprawozdania będą sporządzane ostatniego dnia danego miesiąca i przesłane wraz z fakturą za wykonane 
usługi w danym miesiącu. 

4. W przypadku wydania takiej dyspozycji przez Udzielającego zamówienie, Przyjmujący zamówienie 
zobowiązuje się do przekazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia danych o udzielonych w ramach 
niniejszej Umowy świadczeniach w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego oraz zarządzeniach Prezesa NFZ. 

5. Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli Udzielającego 
zamówienia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych organów i osób, szczególnie w 
zakresie dostępności, jakości i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, jak i obowiązek 
udostępnienia wszelkich danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. 
 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONYWANIE ZAMÓWIENIA 

§ 8. 
1. Bez uprzedniej pisemnej – pod rygorem nieważności - zgody Udzielającego zamówienie oraz 

w przypadku określonym w art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, Przyjmujący zamówienie nie 

może dokonać cesji jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu z tytułu niniejszej Umowy wobec 

Udzielającego zamówienie ani przenieść jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy na podmioty trzecie.  

2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu świadczeń 

będących przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności związane z niewykonaniem lub 

nieprawidłowym wykonaniem świadczenia, prowadzeniem dokumentacji medycznej w sposób 

niekompletny lub jej brakiem, przedstawieniem danych stanowiących podstawę rozliczenia niezgodnie ze 

stanem faktycznym, stwierdzeniem braku realizacji zaleceń pokontrolnych.  

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do pokrycia szkody poniesionej przez Udzielającego 

zamówienia spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kary pieniężnej, o której 

mowa w kontraktach zawartych między NFZ a Udzielającym zamówienia, jeżeli nałożenie tych kar było 

wynikiem wadliwego wykonania przez Przyjmującego zamówienie zadań i obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy.  

4. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do: 

1)  zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z 

udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b 

ust.2 Ustawy, 

2) utrzymania przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz 

wartości ubezpieczenia oraz dokumentowania tego Udzielającemu zamówienia.  

 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 9. 
1. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem okresu, na który została zawarta, 
2) na mocy porozumienia Stron, 
3) w wyniku niepodpisania z Udzielającym zamówienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktu na 

świadczenie usług zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej Umowy. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego zamówienia bez zachowania okresu 
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wypowiedzenia, jeżeli Przyjmujący zamówienie:  
1) w sposób rażący naruszył postanowienia niniejszej Umowy, 
2) został skreślony z rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, 
3) nie odnowił ubezpieczenia na kolejne okresy objęte niniejszą Umową, 
4) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez zgody 

Udzielającego zamówienia, 
5) naruszył prawa pacjentów. 

3.  Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia,  
ze skutkiem na ostatni dzień trzeciego miesiąca. 
 

 

OCHRONA TAJEMNICY 

§ 10. 
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły wiadomości 
przy realizacji niniejszej Umowy i które to informacje stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów                          
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz do przestrzegania danych osobowych 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. 
1. Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między 

nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim, bądź bezpośrednim związku z 
Umową, na drodze negocjacji. 

2. Każda ze Stron, przed wystąpieniem na drogę sądową, zobowiązana jest do skorzystania                               
z postępowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego,               
tj. do zawezwania drugiej Strony do próby ugodowej. 

3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie 
Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienie. 

 

§ 12. 
1. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się w szczególności przepisy Ogólnych Warunków 

Umów, a także rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 31d Ustawy oraz zarządzenia  

nr 71/207/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna  

w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

2. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie ich adresów oraz numerów 

telefonów i faksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez 

stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze 

skutkiem doręczenia z datą pierwszego awiza. Nie dotyczy to zmian adresów e-mail - w przypadku 

niemożności doręczenia korespondencji tą drogą Strona obowiązana jest poinformować o tym fakcie 

drugą Stronę w innej formie (telefonicznie, faksem, pocztą). 

3. Zmiana danych adresowych wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i nie stanowi zmiany 

Umowy. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy,  

a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje publiczną  

w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

Z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6. Zmiana zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie i w sytuacji,                  

gdy konieczność  ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy. 
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§ 13. 
1. Udzielający zamówienie oświadcza, że przetwarza dane osobowe osób fizycznych – pacjentów (dalej 

określonych jako „dane osobowe”) w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz tych 
osób. 

2. Udzielający zamówienie oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób wskazanych                       
w ust.1. 

3. Udzielający zamówienie powierza Przyjmującemu zamówienie w trybie art. 31 ustawy o ochronie 
danych osobowych przetwarzanie danych osobowych pacjentów (w tym danych wrażliwych)                       
w zakresie i celu związanym z wykonywaniem niniejszej Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony 
oświadczają, iż dane osobowe stanowią informacje poufne. 

4. Udzielający zamówienie oświadcza, iż jest uprawniony do powierzania danych osobowych  w zakresie 
określonym niniejszą Umową. 

5. W celu wykonania niniejszej Umowy, Udzielający zamówienie powierza Przyjmującemu zamówienie 
następujące rodzaje danych osób wskazanych w ust.1: 
1) imię, 
2) nazwisko, 
3) data urodzenia, 
4) adres zamieszkania, 
5) PESEL, 
6) inne dane niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie                         
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do wydanych do niniejszej 
ustawy. 

7. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania zawartej pomiędzy Stronami 
Umowy oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Przyjmującego zamówienie obowiązków 
wynikających z tej Umowy.  

8. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, przetwarza 
dane osobowe w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz 
prowadzenia stosownej dokumentacji na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentów. 

9. W przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie, zamierza posługiwać się innymi osobami przy 
wykonywaniu niniejszej Umowy, w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych jest 
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Udzielającego zamówienie w celu 
uzyskania pisemnej uprzedniej zgody na takie działanie. Po uzyskaniu zgody, Przyjmujący zamówienie 
może przekazać dane osobowe wskazanym osobom pod warunkiem:  
1) uprzedniego wydania takim osobom pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

oraz do odebrania od tych osób pisemnych oświadczeń, z których będzie wynikało zobowiązanie 
tych osób do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy oraz 
zgodnie z przepisami ustawy, przy czym Udzielający zamówienie zastrzega zakaz wydawania 
osobom trzecim dalszych upoważnień przez osoby, którymi posługuje się Przyjmujący zamówienie, 

2) zapewnienia, że przed przekazaniem danych osobowych wskazanym osobom, osoby                           
te wdrożyły rozwiązania zapewniające należytą ochronę danych osobowych, zgodnie                          
z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do ustawy. 

10. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie zasad bezpieczeństwa                  
i ochrony przetwarzania danych osobowych określonych w niniejszej Umowie w tym przez osoby, 
którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 

11. Jeżeli w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Przyjmującego zamówienie, Udzielający 
zamówienie będzie zobowiązany naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim lub też poniesie inne 
sankcje określone przez przepisy prawa, to Przyjmujący zamówienie jest obowiązany zapłacić 
Udzielającemu zamówienie stosowne odszkodowanie rekompensujące poniesioną szkodę. 

12. Naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz z niniejszej Umowy stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Udzielającego 
zamówienie umowy łączącej Strony ze skutkiem natychmiastowym. 

13. W przypadku rozwiązania Umowy łączącej Strony, Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany 
niezwłocznie: zaprzestać przetwarzania danych osobowych oraz zwrócić Udzielającemu zamówienie 
wszystkie powierzone dane. 
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§ 14. 
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

§ 15. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Wykaz załączników do Umowy: 

1) Załącznik nr 1 – Plan rzeczowo-finansowy; 

2) Załącznik nr 2 – Harmonogram-zasoby; 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz podwykonawców; 

4) Załącznik nr 4 – Wykaz świadczeń obowiązujący dla sprawozdań z wykonania umów o udzielanie świadczeń 

NiŚOZ, sprawozdawanych komunikatami o zakresie treści jak komunikaty XML; 

5) Załącznik nr 5 – Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego; 

6) Załącznik nr 6 – Wzór sprawozdania. 

 

 

 

 

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

 


