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Załącznik nr 4 do SWKO 

Umowa nr …….. dot. Postępowania nr 6/K/ 2018 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnych praktyk pielęgniarskich  

w zakresie całodobowej opieki w oddziale Chirurgii Ogólnej 

 

zawarta w dniu .................... roku pomiędzy: 

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 z siedzibą w Grójcu przy ul. Piotra Skargi 10, wpisanym do  Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000351118, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym w dalszej 

treści umowy „Udzielającym Zamówienia” lub „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:  

Prezesa Zarządu – Joannę Czarnecką 

a 

Panią ………………………. zamieszkałą ……………………, ………………….., nr PESEL …………………………,   

posiadającą prawo wykonywania zawodu numer ………………….. wykonującą działalność leczniczą 

w  formie praktyki zawodowej pod nazwą:  

nazwa …………………………   adres: ………………………………….. 

REGON ……………………….. NIP ……………………………..  

wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zwanym w dalszej treści umowy  

„Przyjmującym Zamówienie” lub „Zleceniobiorcą”. 

Łącznie zwani Stronami lub oddzielnie Stroną. 

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert rozstrzygniętego dnia ....................... przez Komisją 

Konkursową, Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielanie przez Przyjmującego Zamówienie na rzecz 

Udzielającego Zamówienia świadczeń zdrowotnych mieszczących się w zakresie indywidualnej 

praktyki pielęgniarskiej w oddziale Chirurgii Ogólnej, zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 roku  

o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 123 z późn.zm.), a także 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zakresu i rodzaju 

świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych 

przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 2017r.poz. 497  

z późn.zm) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 

2015r. poz. 2069 z późn.zm). 

2. Świadczenia zdrowotne powierzone Przyjmującemu Zamówienie do wykonywania, o których 

mowa w ust. 1 będą obejmowały w szczególności następujące czynności: 

a) realizowanie kompleksowej, holistycznej i indywidualnej opieki nad pacjentką/pacjentem i 

jej/jego rodziną zgodnie z zasadami wiedzy medycznej, zaleceniami lekarzy i Kierownika ds. 
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Pielęgniarstwa oraz rozpoznanymi potrzebami w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, 

b) przekazywanie istotnych informacji o pacjentkach/pacjentach wszystkim członkom zespołu 

terapeutycznego, współpraca z członkami zespołu terapeutycznego, stosownie do swojej 

funkcji w tym zespole, 

c) przygotowywanie chorych do diagnostyki, planowanych zabiegów, koordynowanie opieki nad 

pacjentami w kolejnych fazach choroby z rokowaniem pomyślnym i niepomyślnym,  

d) realizowanie w stosunku do podopiecznych funkcji opiekuńczej, profilaktycznej, 

diagnostycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej 

ukierunkowanej w szczególności na profilaktykę chorób i ich diagnostykę, żywienia chorych, a 

także mającej na celu motywowanie do samopielęgnowania, 

e) wykonywanie zleconych czynności diagnostycznych i leczniczych, podawanie zaleconych 

leków, w dawkach oraz godzinach wyznaczonych przez lekarzy, 

f) udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

pacjentów, 

g) współuczestnictwo w opracowywaniu i realizacji procedur pielęgniarskich wykonywanych w 

oddziale, stosowanie nowoczesnych metod pielęgnacji, 

h) przestrzeganie postanowień Karty Praw Pacjenta, w szczególności prawa do : 

− kompetentnej pod względem jakościowym opieki, 

− fachowej i rzetelnej informacji, 

− poszanowania intymności oraz godności osobistej; 

i) zapewnienie bezpieczeństwa pacjentkom/pacjentom przebywającym w Oddziale, 

j) informowanie pacjentek/pacjentów o przebiegu i skutkach planowanych procedur, 

uzyskiwanie zgody na wykonywane procedury, promowanie profilaktycznych badań 

diagnostycznych, prowadzenie edukacji zdrowotnej, 

k) przestrzeganie zasady przekazywania obowiązków służbowych następcy, 

l) zabezpieczenie i właściwe – zgodne z obowiązującymi instrukcjami – przechowywanie leków i 

środków dezynfekcyjnych, prawidłowe postępowanie z odpadami szpitalnymi, 

m) przestrzeganie zasad kultury osobistej i wzajemnego szacunku w relacjach ze 

współpracownikami, przyczynianie się do tworzenia koleżeńskiej atmosfery, współdziałania w 

zespołach, 

n) doskonalenie kwalifikacji – wzbogacanie wiedzy, umiejętności i uzupełnianie kompetencji 

zawodowych warunkujących jakość praktyki pielęgniarskiej. 

3. Wymienione w ust. 2 świadczenia wykonywane będą zgodnie z harmonogramem dyżurów 

medycznych ustalonych przez Udzielającego Zamówienia lub osobę przez niego wyznaczoną. 

4. Strony ustalają, że świadczenia określone w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy Przyjmujący 

Zamówienie będzie realizował zgodnie z potrzebami Udzielającego Zamówienia, po uprzednim 

uzgodnieniu terminów świadczenia tych usług na kolejny miesiąc z Kierownikiem ds. 

Pielęgniarstwa Oddziału do dnia 10-go każdego miesiąca.  
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5. Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę na zwiększenie liczby godzin wykonywania świadczeń 

zdrowotnych zgodnie z potrzebami Udzielającego Zamówienia. 

§ 2 

1. Przyjmujący Zamówienie będzie wykonywał powierzone czynności w oddziale znajdującym się w 

siedzibie Udzielającego Zamówienia i na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia. 

2. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia i 

doświadczenie niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do jego 

wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunku tego rodzaju usług.  

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy określonego w § 

1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy w sposób samodzielny,  z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. 

4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów, procedur i 

wewnętrznych przepisów oraz standardów udzielania świadczeń zdrowotnych, obowiązujących u 

Udzielającego Zamówienia i w związku z tym zobowiązuje się do wykonywania wszystkich 

poleceń osób wyznaczonych przez Udzielającego Zamówienia i wydawanych w imieniu 

Udzielającego Zamówienia na jego polecenie, mających za przedmiot przestrzeganie tych 

regulaminów, procedur i wewnętrznych przepisów oraz standardów udzielania świadczeń 

zdrowotnych. 

5. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji 

uzyskanych w związku z zawarciem niniejszej umowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za 

zachowanie w tajemnicy tych informacji.  

§ 3 

1. Przyjmujący Zamówienie ma prawo do uzyskania zwolnienia z obowiązku świadczenia usług 

określonych Umową, przeznaczonego na doskonalenie zawodowe. Za okres zwolnienia nie 

przysługuje Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie, chyba że na wskazaną formę 

doskonalenia zawodowego Przyjmujący Zamówienie uzyska zgodę Udzielającego Zamówienia.  

2. Przyjmujący Zamówienie ma prawo do skorzystania z możliwości czasowego zaprzestania 

realizacji Umowy (tzw. zawieszenie realizacji Umowy) w terminach i wymiarze uzgodnionym  

z Udzielającym Zamówienia. Przyjmującemu Zamówienie w czasie zawieszenia realizacji Umowy 

nie przysługuje wynagrodzenie. O zamiarze skorzystania z prawa do zawieszenia realizacji umowy 

Przyjmujący Zamówienie powiadamia pisemnie Udzielającego Zamówienia, z którym 

ostatecznie uzgadnia termin tzw. zawieszenia, tak by realizacja powyższego prawa nie zakłóciła 

udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom Udzielającego Zamówienia 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest poinformować na piśmie Udzielającego Zamówienia 

lub osoby przez niego upoważnią w terminie co najmniej 10 dni przed planowaną przerwą 

świadczenia usług zdrowotnych lub zawieszeniem realizacji Umowy, wskazując jednocześnie 

przewidywany okres jej trwania oraz ustanowić zastępstwo w osobie pielęgniarki/pielęgniarza o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, prowadzącego działalność gospodarczą i 

posiadającego/cą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoba zastępująca powinna 
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uzyskać akceptację Udzielającego Zamówienie lub osoby przez niego upoważnionej, przy czym 

Przyjmujący Zamówienie odpowiada za działania lub zaniechania zastępcy jak za działania lub 

zaniechania własne.   

4. Koszty zastępstwa, o którym mowa w ust. 1, ponosi Przyjmujący Zamówienie. 

5. W przypadku braku ustanowienia zastępcy, Przyjmujący Zamówienie zapłaci karę  umowną w 

wysokości stanowiącej  równowartość kosztów poniesionych przez Udzielającego Zamówienia 

dla  podmiotu  wykonującego zastępstwo. Nie dotyczy to sytuacji wynikłej z działania siły wyższej 

lub zdarzenia losowego trudnego do przewidzenia, uniemożliwiającego zorganizowanie 

zastępstwa. 

6. W przypadku gdy Przyjmujący Zamówienie nie może świadczyć usług zdrowotnych na podstawie 

niniejszej umowy z przyczyn losowych, wynikłych z działania siły wyższej lub zdarzenia losowego 

trudnego do przewidzenia, Przyjmujący Zamówienie zawiadamia o tym Udzielającego 

Zamówienia podając przewidywany czas przeszkody w realizacji niniejszej Umowy. 

§ 4 

1. Podczas udzielania świadczeń objętych niniejszą umową Przyjmujący Zamówienie zobowiązany 

jest do: 

1) prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) przestrzegania wszelkich aktów wewnętrznych wydanych przez Udzielającego Zamówienie,  

w tym dotyczących Systemu Zarządzania Jakością, 

3) posiadania w czasie trwania umowy aktualnych badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP 

wykonanych na własny koszt. 

4) posiadania własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania określone  

w normach, 

5) posiadania przez cały okres trwania umowy aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. nr 293 poz. 1729 z póżn. zm.).  

§ 5 

1. Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący  Zamówienie jest uprawniony do 

współpracy z personelem medycznym zatrudnianym przez Udzielającego Zamówienie. 

2. Przyjmujący  Zamówienie  może używać sprzęt i aparaturę medyczną należącą do Udzielającego 

Zamówienie wyłącznie do realizacji obowiązków określonych niniejszą umową. 

3. Udzielający Zamówienia zapewnia, że sprzęt, aparatura medyczna i inne wyroby medyczne 

wykorzystywane do wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową są dopuszczone do 

stosowania na terenie Polski. 

4. Udzielający Zamówienia ponosi wszelką odpowiedzialność za stan techniczny przedmiotowego 

sprzętu. 

5. Udzielający Zamówienia zapewnia Przyjmującemu Zamówienie środki ochrony indywidualnej 



Sporządziła: Magdalena Janota                                                             str. 1                                                                                                            6/K/2018 

niezbędne do realizacji zadań objętych niniejszą umową. Nadzór nad właściwym wykorzystaniem 

tych środków u Udzielającego Zamówienia sprawuje Kierownik ds. Pielęgniarstwa . 

§ 6 

1. Przyjmujący Zamówienie  przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli ze strony 

Udzielającego Zamówienia. Przedmiotem ewentualnej kontroli może być wyłącznie sposób 

wykonywania niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się poddać kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn.  zm.). 

§ 7 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń objętych niniejszą umową 

ponosi Przyjmujący Zamówienie, chyba że będzie ona wynikiem działania lub zaniechania 

Udzielającego Zamówienia. 

2. Przyjmujący Zamówienie  ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkody powstałe  

z przyczyn leżących po jego stronie, wynikających z: 

1) niewykonania lub niewłaściwego wykonania świadczenia zdrowotnego, 

2) przedstawienia danych stanowiących podstawę rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym, 

3) nieprowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposób 

nieprawidłowy i niekompletny, w tym dokumentacji w formie elektronicznej, 

4) braku realizacji zaleceń pokontrolnych, 

5) niewłaściwego użytkowania sprzętu lub aparatury medycznej będących własnością 

Udzielającego Zamówienia. 

3. Udzielający Zamówienia uprawniony jest do żądania od Przyjmującego Zamówienie pokrycia 

szkody spowodowanej nałożeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar pieniężnych lub 

obowiązków odszkodowawczych, o których mowa w kontraktach zawartych z Narodowym 

Funduszem Zdrowia a Udzielającym Zamówienia, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty 

odszkodowania było wynikiem niewłaściwego wykonania przez Przyjmującego Zamówienie  

zadań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

§ 8 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wystawiania co miesiąc faktury/ rachunku z tytułu 

świadczonych usług, na zasadach określonych poniżej. 

2. Do faktury/ rachunku Przyjmujący Zamówienie powinien dołączyć sporządzone przez siebie 

sprawozdanie miesięczne z realizacji świadczeń na podstawie niniejszej Umowy, potwierdzone 

przez Udzielającego Zamówienia lub osoby przez niego upoważnione, ze wskazaniem dni,  

w których Przyjmujący zamówienie udzielał świadczeń. Wzór sprawozdania określa Załącznik  

nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, wraz z  fakturą/ rachunkiem doręczane jest 

Udzielającemu Zamówienia w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
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4. Faktura/ rachunek powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Liczba godzin udzielonych świadczeń wykazana w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2,  

jest weryfikowana z liczbą godzin zarejestrowaną w elektronicznym systemie ewidencji  

i harmonogramie pracy. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia Udzielającemu Zamówienia 

prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku za miesiąc poprzedni.  

7. Jeżeli termin płatności upływa w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, to płatność 

dokonuje się następnego dnia roboczego. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia 

poleceniem przelewu wynagrodzenia.  

9. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie dokonuje wszelkich rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych i z Urzędem Skarbowym w zakresie opodatkowania przychodu wynikającego  

z Umowy 

§ 9 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 Przyjmującemu Zamówienie  przysługuje 

wynagrodzenie określone stawką godzinową w wysokości ….…,00 zł (brutto), za jedną godzinę 

udzielania świadczeń.  

2. Wynagrodzenie za wykonane świadczenia zdrowotne zostanie zapłacone Przyjmującemu 

Zamówienie  przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku.  

3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do potrącania obciążeń nałożonych  

na Udzielającego zamówienia przez NFZ w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami  

w udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową wynikającymi z działania lub 

zachowania Przyjmującego Zamówienie, z należności wynikającymi z faktur/rachunków 

wystawianych przez Przyjmującego Zamówienie, na co Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę. 

§ 10 

1. Zleceniodawca jako administrator danych osobowych (dalej „Administrator”) powierza 

Zleceniobiorcy, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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 

(DZ.Urz.UE.L.nr 119) (dalej „RODO”), przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie 

określonym Umową, związanym z realizacją Przedmiot Umowy (określony w § 1 Umowy). 

2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych 

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie odczytu danych i ich usuwanie, w rozumieniu art. 7 pkt. 2 ustawy oraz   

w rozumieniu art. 4 pkt. 2 RODO (dalej „Przetwarzanie Danych Osobowych”). 

3. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy do Przetwarzania Dane Osobowe pacjentów, dotyczące 

kategorii osób, których dane dotyczą: 

• nazwiska i imiona 
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• imiona i nazwiska osób upoważnionych 

• miejsce urodzenia 

• numer ewidencyjny PESEL 

• seria dowodu osobistego 

• adres zamieszkania lub pobytu 

• adresy zamieszkania lub pobytu osób upoważnionych 

• dane wrażliwe, opis jednostek chorobowych, przebieg leczenia, stan zdrowia 

• miejsce pracy 

• numer telefonu 

4. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy Przetwarzanie Danych Osobowych w celu o którym mowa 

w ust. 1 i w zakresie, o którym mowa w ust. 3.  

5. Zleceniobiorca będzie Przetwarzał Dane Osobowe w ramach powierzenia Przetwarzania Danych 

Osobowych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. Zleceniobiorca nie 

może zmieniać celu ani zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania. 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe Przetwarzanie 

Danych Osobowych powierzonych przez Administratora, w zakresie i celu określonym Umową. 

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że będzie Przetwarzał Dane Osobowe, w tym uzyskiwał do nich 

dostęp, w ramach Infrastruktury Informatycznej, z zastrzeżeniem ust. 8. Przez Infrastrukturę 

Informatyczną rozumie się całokształt rozwiązań sprzętowo-programowych i organizacyjnych 

stanowiących podstawę wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych. Zleceniobiorca 

oświadcza, iż Infrastruktura Informatyczna znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Zleceniobiorca może Przetwarzać Dane Osobowe, o których mowa w ust. 2 Umowy także w 

postaci papierowej, o ile będzie to uzasadnione wykonaniem Umowy. 

9. Zleceniobiorca przetwarza powierzone dane wyłącznie w siedzibie Zleceniodawcy.  

W uzasadnionych przypadkach Zleceniobiorca po uprzednim pisemnym uzyskaniu zgody 

Zleceniodawcy będzie mógł przetwarzać dane poza siedzibą Zleceniodawcy. 

10. Zleceniobiorca zobowiązuje się: 

1) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień 

bezpieczeństwa, w tym środki o których mowa w art. 32 RODO; 

2) umożliwić Administratorowi na każde żądanie dokonania oceny stosowanych środków 

technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, a także 

uaktualniać te środki  o ile są one niewystarczające do tego, aby zapewnić zgodne z prawem 

przetwarzanie powierzonych danych osobowych; 

3) pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z  obowiązków określonych w art. 32-36 

RODO. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazywać Administratorowi 

informacje oraz wykonywać jego polecenia  dotyczące stosowanych środków zabezpieczenia  

danych osobowych, przypadków naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiadamiania 

o tym organu nadzorczego lub osób, których dane osobowe dotyczą, przeprowadzenia oceny 
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skutków dla ochrony danych oraz uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia 

zaleceń organu; 

4) pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne,  

w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą,  

w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 15-22 RODO; 

5) umożliwić przeprowadzenie audytów lub inspekcji w zakresie zgodności operacji 

przetwarzania danych osobowych z prawem i Umową. Audyty lub inspekcje o których mowa 

powyżej mogą być przeprowadzone przez podmioty trzecie upoważnione przez 

Administratora; 

6) usunąć lub zwrócić po zakończeniu Umowy, zależnie od decyzji Administratora, wszelkie dane 

osobowe oraz usunąć wszelkie ich kopie; 

7) informować niezwłocznie Administratora, jeżeli zdaniem Zleceniobiorcy wydane mu polecenie 

stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych; 

8) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub 

unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, po uprzednim 

poinformowaniu Administratora, dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych,  

w szczególności w zakresie stosowania RODO.  

11. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do wykonania polecenia Administratora dotyczącego 

stosowanych środków zabezpieczenia danych osobowych, w sytuacji gdyby ich zastosowanie 

mogło spowodować zagrożenie bezpieczeństwa danych osobowych. 

12. Zleceniobiorca zobowiązuje się Przetwarzać Dane Osobowe  zgodnie z udokumentowanymi 

poleceniami Administratora. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Administrator poleca 

Przetwarzanie Danych Osobowych Zleceniobiorcy. Niniejsze postanowienie Strony zgodnie uznają 

za udokumentowane polecenie Administratora, w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a w związku z art. 

29 RODO.  

13. Zleceniodawca nie upoważnia Zleceniobiorcę do nadawania upoważnień do Przetwarzania 

Danych Osobowych w jego imieniu. 

14. Zleceniodawca nie wyraża zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych na rzecz 

innych podmiotów. 

15. Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Zleceniobiorcę przy 

przetwarzaniu i zabezpieczaniu danych osobowych powierzonych do Przetwarzania, spełniają 

wymagania dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym przepisów Ustawy, Rozporządzenia i RODO. 

16. W ramach wykonania przez Zleceniodawcę prawa kontroli, o którym mowa w ust.16: 

1) Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy w zakresie kontroli i udzielania 

Zleceniodawcy wszelkich informacji dotyczących sposobu przetwarzania i zabezpieczenia 

danych osobowych; 

2) Zleceniodawca będzie korzystał z tego prawa w dni robocze, w godzinach pracy 
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Zleceniobiorcy; 

3) kontrola może zostać wykonana w formie: 

a. wizji lokalnej miejsca Przetwarzania Danych Osobowych – w tym przypadku Strony 

uzgodnią termin kontroli jednak nie później niż 10 dni roboczych od powiadomienia 

Zleceniobiorcy przez Zleceniobiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli; 

b. pisemnego żądania przedstawienia określonych informacji dotyczących Przetwarzania  

i zabezpieczenia danych osobowych; 

17. Zleceniobiorca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi, na żądanie Zleceniodawcy  

w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania, w szczególnych przypadkach, tj.: 

1) wyjaśnianie okoliczności incydentów bezpieczeństwa; 

2) udzielenie odpowiedzi organom uprawnionym z mocy prawa do żądania informacji. 

3) Zleceniodawca może przekazać Zleceniobiorcy w formie pisemnej istotne zalecenia 

pokontrolne, a Zleceniobiorca zobowiązuje się je zrealizować, o ile ich realizacja nie 

będzie niezgodna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami 

Ustawy, Rozporządzenia, RODO oraz Umowy. 

18. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy: 

1) o kontrolach, jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Zleceniobiorcę danych osobowych na podstawie 

Umowy; 

2) o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania Danych 

Osobowych, o których mowa powyżej, skierowanych do Zleceniobiorcy,  

3) o wszelkich planowanych, o ile Zleceniobiorcy są wiadome, lub realizowanych kontrolach 

dotyczących przetwarzania u Zleceniobiorcy Danych Osobowych, o których mowa 

powyżej, w szczególności prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

19. W przypadku, gdy Zleceniodawca zamierza uczestniczyć w postępowaniach i kontrolach, o których 

mowa w ust. 16, Zleceniobiorca zobowiązany jest umożliwić Zleceniodawcy lub upoważnionej 

przez Zleceniobiorcy osobie uczestnictwo w takich czynnościach. 

§ 11 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………………. do ……………………..   

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga 

Strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

4. Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w szczególności, w przypadku: 

1) rozwiązania z Udzielającym Zamówienia  umowy lub części umowy na świadczenia 

zdrowotne w zakresie objętym przedmiotem niniejszej umowy przez Narodowy Fundusz 
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Zdrowia, 

2) zmniejszenia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec Udzielającego 

Zamówienia  na kolejny okres rozliczeniowy w zakresie objętym niniejszą umową, 

3) utraty, ograniczenia lub zawieszenia przez Przyjmującego Zamówienie  prawa wykonywania 

zawodu, 

4) naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie  postanowień niniejszej umowy, w szczególności 

polegającego na nieudzielaniu lub nienależytym udzielaniu świadczeń, 

5) przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 

pisemnej zgody Udzielającego Zamówienia. 

§ 12 

Przyjmujący Zamówienie  nie może prowadzić u Udzielającego Zamówienia  żadnej działalności 

wykraczającej poza zakres objęty niniejszą umową, w szczególności działalności konkurencyjnej 

wobec działalności prowadzonej przez Udzielającego Zamówienia. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 14 

Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy, a które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Udzielającego Zamówienia  

§ 16 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 17 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Przyjmującego 

zamówienie i dwa dla  Udzielającego zamówienia.  

Udzielający Zamówienia                                                                     Przyjmujący Zamówienie 

………………………………                                                                       …………………………………….. 

Załączniki do umowy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


