
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania opisów badań rentgenowskich i tomografii komputerowej  

drogą teleradiologii dla Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. – nr sprawy: ZP-KO-02/2020 

 

1 | S t r o n a  

 

Załącznik nr 3 do SWKO  

UMOWA Nr ………/2020 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

 

zawarta w dniu ............ 2020 roku w Warszawie pomiędzy:  

Szpitalem Czerniakowskim Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-739), przy ul. Stępińskiej 19/25, 

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

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

zakładowego: 26692 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 011026815, reprezentowanym przez:  

1)............................................ – ...................................  

2)............................................ – ...................................  

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 Rze-

czypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmą .............................................. (pełna nazwa firmy) z siedzibą w 

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

lub  

 „.............................” 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:  

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

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

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

 

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

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) konkursunr ZP-KO-02/2020, zawarli Umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Udzielający zamówienia zamawia, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świad-

czeń zdrowotnych w zakresie interpretacji i zdalnego opisu badań radiologicznych i dostarczania jego 

wyników. 

2. Interpretacja, opis i dostarczenie wyniku badania przez Przyjmującego zamówienie do Udzielającego 

zamówienia odbywa się w terminie: 

a) badania planowe (zwykłe) do godziny 11.00 dnia następnego po dniu, w którym wykonano badanie 

(w każdymdniu tygodnia), 

b) badanie typu cito - niezwłocznie, jednak nie później niż do 2-ch godzin od chwili wysłania  

i zgłoszenia ichPrzyjmującemu zamówienie. 
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3. Przyjmujący zamówienie pozostaje w stałej gotowości do udzielania świadczeń zgodnie  

z harmonogramem uzgodnionym między Udzielającym zamówienia, a Przyjmującym zamówienie  

poprzez pełnienie dyżuru telefonicznegopod numerem telefonu ...................................................... 

4. Ilość świadczeń będzie ustalana przez Udzielającego zamówienie odrębnie dla każdego miesiąca  

w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie.  

5. Harmonogram ustalany jest przez Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w porozumieniu  

z Przyjmującym Zamówienie najpóźniej 10 dni przed zakończeniem miesiąca kalendarzowego na mie-

siąc następny. Harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych na pierwszy miesiąc obowiązywania 

umowy ustalony jest  niezwłocznie po jej podpisaniu przez Strony.  

6. Ewentualne dokonanie zmiany w uzgodnionym harmonogramie może nastąpić za wyłączną zgodą 

Udzielającego Zamówienia. 

7. Zmiana harmonogramu  udzielania świadczeń zdrowotnych nie stanowi zmiany umowy. 

8. Postanowienia ust. 5 nie wykluczają możliwości udzielania świadczeń w terminach dodatkowych  

w stosunku do uzgodnionego harmonogramu świadczeń w przypadkach nagłych lub wynikających ze 

zdarzeń nadzwyczajnych pozostających poza kontrolą stron niniejszej umowy. 

9. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie zgodne i podporządkowane 

będzie standardom opartym na aktualnej wiedzy medycznej oraz zasadom optymalizacji kosztowej w 

tym zakresie. 

10. Minimalna liczba osób udzielających świadczeń w ramach niniejszej umowy to 1 lekarz posiadający 

wymagane kwalifikacje 

 

§ 2. 

1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się do udostępnienia końcówki połączenia szyfrowanego  

w postaci klienta VPN z dostępem do serwera PACS oraz programem do opisu badań na wskazaną 

przez Przyjmującego zamówienie stację opisową. Za należyte zabezpieczenie stacji opisowej zawierają-

ce dane wrażliwe odpowiada Przyjmujący zamówienie (aktualne sygnatury wirusów  

w programie antywirusowym). 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zagwarantować łącze internetowe o minimalnej przepusto-

wości 10/10 Mbit/s z zewnętrznym adresem IP. 

3. Udzielający zamówienia, po przesłaniu obrazów w formacie DICOM oraz skierowania elektronicznego 

do Przyjmującego zamówienie, w przypadku badań zlecanych w trybie cito, informuje Przyjmującego 

zamówienieo przesłanym badaniu drogą telefoniczną, na numer telefonu, wymieniony w § 1 ust. 3 

Umowy. 

 

§ 3. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w szczególności do: 

1) rzetelnego wykonywania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem wiedzy medycznej, umiejętno-

ści zawodowych i zasad etyki zawodowej oraz z uwzględnieniem postępów w medycynie , 

2) przestrzegania standardów udzielania świadczeń zdrowotnych, 

3) przestrzegania praw pacjenta określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 6 

listopada2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1127, 
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1128, 1590, 1655 i 1696) oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych z zachowaniem 

obowiązujących przepisów w tym zakresie, 

4) poddania się w zakresie wykonywania niniejszej umowy kontrolom przeprowadzanym przez Udzie-

lającego zamówienia, jak i przez NFZ oraz inne organy i instytucje uprawnione do nadzoru i kon-

trolowania Udzielającego zamówienia na zasadach określonych w przepisach prawa, 

5) udzielenia wszelkich wyjaśnień Udzielającemu zamówienia w przypadku skarg, zażaleń, zarzutów 

odnośnie nieprawidłowości wykonanych świadczeń w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dostar-

czenia wezwania do wyjaśnienia, chyba że wezwanie określi inny termin, 

6) prowadzenia określonej dokumentacji opisywanych badań zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku rozwiązania 

umowy lub jej wygaśnięcia – przekazania dokumentacji do Udzielającego zamówienia, 

8) podpisania wyników badań bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 

9) udostępnienia przeglądarki obrazów DICOM oraz wyników w postaci podpisanych elektronicznie 

plików pdfcelem zapewnienia szybkiego podglądu wyników na komputerach zlokalizowanych w 

gabinetach lekarskich Udzielającego zamówienia zaraz po ich wykonaniu, 

10) przesłania pliku DICOM zawierającego wynik badania do serwera PACS Udzielającego zamówie-

nia, 

11) przeprowadzania konsultacji telefonicznej między lekarzem zlecającym badanie, a lekarzem radiolo-

giem w  przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości diagnostycznych. 

2. Przyjmujący zamówienie odpowiada za gotowość do udzielania świadczeń i za dostępność pod nume-

rem telefonu, wymienionym w § 1 ust. 3 Umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe  

w siedzibie i na sprzęcie Udzielającego zamówienia oraz związane z przesyłaniem badań. 

4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie: 

sprzętu własnego, przejęcia danych telemedycznych, ich obróbki, opisu i przekazania wyniku Udziela-

jącemu zamówienia w terminach, o których mowa w § 1 ust.2 Umowy i na zasadach przewidzianych w 

Umowie. 

5. Przyjmujący zamówienie deklaruje opisywanie badań typu tomografia komputerowa i/lub radiografia 

cyfrowa na stanowisku zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku 

w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 

ekspozycji medycznej(Dz. U. z 2017 r., poz. 884) opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do rozpo-

rządzenia.  

6. Przyjmujący zamówienie jest zobligowany do przedstawienia aktualnego protokołu z testu specjali-

stycznego monitorów opisowych przed rozpoczęciem pierwszego dyżuru w ramach teleradiologii oraz 

po każdorazowym wykonaniu testu specjalistycznego. Udzielający zamówienia ma prawo zaprzestania 

współpracy w przypadku nieaktualnego protokołu z testu specjalistycznego monitorów opisowych 

Przyjmującego zamówienie.  

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i jej posiadania przez cały okres trwania umowy oraz 

przedstawienia kserokopii polisy ubezpieczeniowej niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu po-
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przedzającym dzień rozpoczęcia udzielania świadczeń, a w przypadku przedłużenia ważności polisy na 

okres następny, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty upływu okresu ubezpiecze-

nia. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej. 

 

§ 4. 

Osobami odpowiedzialnymi za współpracę w zakresie przedmiotu niniejszej umowy są: 

1) ze strony Przyjmującego zamówienie: ....................................... tel. .................... e-mail 

..................................... 

2) ze strony Udzielającego zamówienia: ....................................... tel. .................... e-mail 

.............@szpitalczerniakowski.waw.pl. Przedstawiciel Udzielającego zamówienia odpowiedzialny jest 

ponadto za kontrolę zużycia kwotowego, jak również termin obowiązywania niniejszej Umowy. 

 

§ 5. 

1. Strony uzgadniają, że maksymalna wartość Umowy wynosi: ................... zł brutto (słownie: 

............................. zł), w tym: .... % podatku od towarów i usług (VAT), wartość netto: ............. zł (słow-

nie .................. zł). 

2. Przyjmujący zamówienie za 1 wykonane świadczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1-3 będzie otrzymywał 

wynagrodzenie brutto w wysokości zgodnej z poniższym wyszczególnieniem: 

Lp. Tomografia komputerowa Jm. Oferowana 

cena jednost-

kowa brutto 
Okolica anato-

miczna 

tryb opisu 

badania 

Czas wykonania 

opisu 

1 Traumascan cito do 2 h 1 opis  

2 Udar cito do 30 min. 1 opis  

34 Głowa planowe do 120 h 1 opis  

5 cito do 2 h 1 opis  

6 pilne do 24 h 1 opis  

7 Kręgosłup planowe do 120 h 1 opis  

8 cito do 2 h 1 opis  

9 pilne do 24 h 1 opis  

10 Brzuch planowe do 120 h 1 opis  

11 cito do 2 h 1 opis  

12 pilne do 24 h 1 opis  
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13 Klatka pier-

siowa 

planowe do 120 h 1 opis  

14 cito do 2 h 1 opis  

15 pilne do 24 h 1 opis  

16 Miednica planowe do 120 h 1 opis  

17 cito do 2 h 1 opis  

18 pilne do 24 h 1 opis  

19 Stawy planowe do 120 h 1 opis  

20 cito do 2 h 1 opis  

21 pilne do 24 h 1 opis  

22 Angio planowe do 120 h 1 opis  

23 cito do 2 h 1 opis  

24 pilne do 24 h 1 opis  

25 TK onkolo-

giczne 

  do 72 h 1 opis  

26 Rentgen kla-

syczny 

planowe do 48 h 1 opis  

27 cito do 2 h  1 opis  

 

3. Za wykonanie świadczenia, tj. opisu któregokolwiek z badań oznaczonych „cito” z ustalonym czasem 

wykonania opisu do 2 godzin w czasie krótszym, tj. w tzw. trybie „na ratunek – czas wykonania do 30 

minut” Przyjmującemu zamówienie przysługiwać będzie dodatek w wysokości 20% stawki wynagro-

dzenia brutto, określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczącym badań oznaczonych „ci-

to”. 

4. Strony ustalają, że okres rozliczeniowy stanowi miesiąc kalendarzowy. 

5. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie miesięczne, za faktycznie 

wykonane w danym miesiącu świadczenia 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do comiesięcznego wystawiania faktury za świadczone usłu-

gi w danym miesiącu i przedłożenia jej Udzielającemu zamówieniaw wersji papierowej, a także zgodnie 

z obowiązującymi przepisami przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres se-

kretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl w formacie pdf, w terminie do 10-go następnego miesiąca po 

miesiącu wykonywania świadczeń wraz z rozliczeniem ilości wykonanych świadczeń (z podziałem na: 

opis zwykły, opis w trybie cito, wskazaniem komórki organizacyjnej) i oryginałów opisów badań. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie w terminie 30 dni, licząc od daty złożenia 

prawidłowo sporządzonejfaktury, na konto wskazane przez Przyjmującego zamówienie.  
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8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego zamówienie.  

9. W przypadku nie uregulowania przez Udzielającego zamówienie płatności w terminie określonym w 

ust. 7 niniejszego paragrafu, Przyjmującemu zamówienie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie 

w transakcjach handlowych w wysokości określonej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 

1649 i 2020).  

10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości 

naliczonych odsetek.  

11. Opóźnienie zapłaty należności za zrealizowane świadczenia nie upoważnia Przyjmującego zamówienie 

do wstrzymania wykonania świadczeń będących przedmiotem niniejszej Umowy. 

 

§ 6. 

1. W celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu ustala się, że „informacja poufna” oznacza infor-

mację techniczną, technologiczną, organizacyjną i/lub handlową otrzymaną lub uzyskaną  

w sposób zamierzony lub niezamierzony od drugiej Strony w formie pisemnej, ustnej, czy też elektro-

nicznej, w związku z realizacją niniejszej umowy. „Informacje poufne” to w szczególności informacje, 

które Strony otrzymały bezpośrednio od siebie nawzajem, a także za pośrednictwem osób działających 

w imieniu drugiej Strony lub osób trzecich, nieujawnione przez Stronę, której dotyczą do publicznej 

wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób. Za infor-

mację poufną strony uznają również wszelkie dane osobowe dotyczące w szczególności pacjentów 

Zamawiającego czy też osób u niego zatrudnionych, a które zostały powzięte przez Wykonawcę w to-

ku realizacji przedmiotowej umowy. Strony Umowy zobowiązują się traktować wzajemnie jako poufne 

wszelkie informacje powzięte w trakcie realizacji usług stanowiące tajemnicę strony drugiej, w tym w 

szczególności informacji dotyczących sposobu używanych zabezpieczeń oraz ich rozwiązań technicz-

nych. Strony Umowy nie wykorzystają tych informacji do innych celów niż związanych z realizacją 

Umowy i nie ujawnią ich osobom trzecim, za wyjątkiem osób reprezentujących Zamawiającego i Wy-

konawcę w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. Zasada poufno-

ści obowiązuje również pracowników Zamawiającego i osoby skierowane do realizacji usług przez Wy-

konawcę.  

2. Strony Umowy zobowiązane są do przestrzegania 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 uchyle-

nia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia.  

3. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzy-

skanych informacji, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez 

właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem 

jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinfor-

mowania Zamawiającego.  

4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich in-

formacji związanych z Umową obowiązuje od dnia jej podpisania jak również po wygaśnięciu lub roz-
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wiązaniu Umowy. W przypadku realizacji obowiązków wynikających z Umowy przez Podwykonawcę, 

Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawcy związane ze zobowiązaniem do zachowania pouf-

ności jak za działania własne.  

5. Za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego na skutek niewywiązania się przez Wykonawcę 

z zobowiązań, o których mowa w ust. 1-4, za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane dzia-

łaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, odpowiada w pełnej wysokości wyłącznie Wykonawca 

 

§ 7. 

1. Udzielający zamówienia oświadcza, że jest administratorem danych osobowych pacjentów, których 

dane będą przetwarzane w ramach niniejszej umowy zwanym dalej Administratorem. 

2. W celu wykonania umowy Udzielający zamówienie powierza Przyjmującemu zamówienie  

i zwanemu dalej Podmiotem przetwarzającym w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem) dane osobowe do przetwa-

rzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporzą-

dzenia. 

5. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe szczególnych 

kategorii danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia. Kategorią osób, których dane dotyczą, są 

dane pacjentów zawarte w elektronicznym skierowaniu oraz obrazach badań tomografii komputerowej 

i RTG w formacie DICOM, a danymi osobowymi są informacje zawierające: oznaczenie pacjenta, na-

zwisko i imię, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, rozpozna-

nie medyczne, obraz badania tomografii komputerowej i RTG, opis badania. 

6. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 

wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

7. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 

wyłącznie w czasie obowiązywania umowy. 

8. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora. 

9. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji umowy. 

10. Podmiot przetwarzający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zo-

bowiązały się do zachowania tajemnicy zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzają-

cym, jak i po jego ustaniu, lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania ta-

jemnicy. 

11. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewnia-
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jących adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art.32 Rozporządzenia. 

12. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie poprzez odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 

dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, a w 

szczególności:bezzwłocznie zgłasza wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych oraz sukcesywnie 

uzupełnia przekazywane informacje, pomaga Administratorowi w poinformowaniu osób, których dane 

dotyczą o naruszeniu ich danych, w celu realizacji obowiązków, o których mowa powyżej, Podmiot 

przetwarzający w miarę możliwości dokumentuje wszelkie okoliczności i zbiera wszelkie dowody, które 

pomogą Administratorowi wyjaśnić szczegóły naruszenia, w tym jego charakter, skalę, skutki, czas zda-

rzenia, osoby odpowiedzialne, osoby poszkodowane. 

13. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem nie później 

niż w terminie14 dni od zakończenia umowy usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

14. Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia niniejszej umowy. 

15. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzające-

go i z minimum dwudniowym jego uprzedzeniem. 

16. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  

w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

17.  Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

18. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwa-

rzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Administratora. 

19. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 

Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obo-

wiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes pu-

bliczny. 

20. Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki ochrony danych osobowych jakie zosta-

ły nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie. 

21. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się 

ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych. 

22. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania da-

nych osobowych osobom nieupoważnionym. 
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§ 8. 

1. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy nastąpi w terminie 24 miesięcy, licząc od daty zawarcia 

niniejszej Umowy, bądź do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przed-

miotu Umowy, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.  

2. Umowa ulega rozwiązaniu: 

1) z upływem czasu, na który została zawarta, 

2) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 

3) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia do-

konanego na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego, a w szczególności w przypadku: 

a) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

b) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie służyło 

interesowi Udzielającego zamówienie lub interesowi publicznemu, czego nie można było prze-

widzieć w chwili zawarciaumowy, 

4) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy 

druga Strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy, w tym zwłaszcza, gdy Przyjmujący za-

mówienie: 

a) nie udokumentował zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

o której mowa w ustawie o działalności leczniczej, w terminie określonym umową, 

b) dopuścił się rażących nieprawidłowości w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

c) naraził Udzielającego zamówienia na szkodę majątkową, będącą wynikiem zachowania Przyjmu-

jącego zamówienie. 

 

§ 9. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapłacić na rzecz Udzielającego zamówienia karę umowną 

w wysokości:  

a) 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu wykonania umowy, 

b) 10,00 zł za każdą godzinę opóźnienia w przekazaniu wyniku badania w terminie wskazanym  

w § 1 ust.2 umowy, przy czym kara liczona jest osobno za każdy wynik, 

c) 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek gromadzenia informacji lub prowadzenia dokumenta-

cji, w tym dokumentacji medycznej, w sposób rażąco naruszający przepisy prawa. 

2. Udzielający zamówienia jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Przyjmujące-

mu zamówienie, na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę. 

3. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie, Udzie-

lającemu zamówienie przysługiwać będzie dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym.  

 

§ 10. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie. 

3. Strony umowy zobowiązane są do zachowania postanowień i treści umowy w tajemnicy. 



Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania opisów badań rentgenowskich i tomografii komputerowej  

drogą teleradiologii dla Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. – nr sprawy: ZP-KO-02/2020 

 

10 | S t r o n a  

 

4. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

5. Wszelkie oświadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej  

i muszą być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie. 

6. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji. 

7. W razie zaniedbania tego obowiązku powodującego zwrot korespondencji wysyłanej na podany adres 

bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu. 

8. To samo odnosi się do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym adresem. 

9. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie w szczególności przepisy kodeksu cywilne-

go. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

Udzielający zamówienia       Przyjmujący zamówienie                                                             


