
Projekt umowy 

 

 

U M O W A 

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie   

diagnostyki obrazowej 

 
zawarta w dniu ………………………………. w Jaśle, pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Miejsko-Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej  

w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Mickiewicza 4, reprezentowanym przez: 

Roberta Snoch - Dyrektora  

zwanym dalej „UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA” 
 

a 

 

……………………………………………………………………………………. 

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

zwan(ą)ym dalej „WYKONAWCĄ”. 

§ 1 
 

1. Udzielający zamówienia zamawia wykonanie a Wykonawcą zobowiązuje 

się świadczyć usługi medyczne w zakresie  diagnostyki obrazowej, na 

zasadach i warunkach określonych w szczegółowych warunkach konkursu 

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej, 

oraz oferty  stanowiącej integralną cześć umowy.  

2. Szacunkowa liczba osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do 

korzystania ze świadczeń wynosi 32 tyś. 

 

§ 2 

 

1. Usługi o których mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać 

w………………………………………………………………………..  

w godz.………………………………………………………………… 

2. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez NFZ oraz 

Udzielającego Zamówienie kontroli w zakresie usług będących przedmiotem 

umowy. Minimalna liczba osób świadczących usługi wynosi 15. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 

sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej. 

 

§ 3 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od  1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 

2023 r. 



§ 4 

 

Wszelkie wydatki związane z należytym wykonywaniem świadczeń obciążają 

Wykonawcę, w tym koszty zakupu materiałów podstawowych i pomocniczych. 

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie usług będących przedmiotem umowy, Wykonawca będzie  

otrzymywał wynagrodzenie ustalone wg zasad określonych w załączniku do  

niniejszej umowy. 

2. Fakturę w dwóch egzemplarzach wraz z wykazem wykonanych za dany 

miesiąc usług należy doręczyć do 5-go dnia następnego miesiąca. 

W przypadku nie wywiązania się z tego terminu wykonane usługi nie będą 

uwzględnione w danym miesiącu. 

3. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury. 

 

§ 6 

 

Wszelkie kwestie związane z naliczaniem i poborem podatku dochodowego oraz 

odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, 

chorobowe) obciążają Wykonawcę. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zlecone usługi z należytą 

starannością i rzetelnością, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej.  

2. Zlecone usługi Wykonawca wykonywał będzie osobiście przestrzegając 

wyznaczonych terminów. 

3. Wykonawca odpowiada osobiście za szkody wyrządzone pacjentom w 

następstwie wadliwego wykonania zleconych usług. 

4. W przypadku nie udokumentowania przez Wykonawcę w terminie 30 dni od 

daty podpisania umowy faktu zawarcia umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 

15.04.2011r. o działalności leczniczej niniejsza umowa ulega rozwiązaniu 

bez wypowiedzenia. 

5. Zakazuje się zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych 

postanowień, niekorzystnych dla Udzielającego Zamówienia, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści złożonej oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

 

 

Umowa ulega rozwiązaniu: 

a) z upływem czasu na który była zawarta, 

b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 



c) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem 1 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza 

istotne postanowienia umowy.  

 

§ 8 

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie 

danych osobowych. Jeżeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczność 

przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez Zamawiającego, Strony 

uzgodnią zasady ich przetwarzania na podstawie odrębnej umowy.  

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o 

ochronie danych osobowych (RODO), Zamawiający informuje, 

iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego przedstawicieli i 

pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy 

jest: Samodzielnym Publicznym Miejsko – Gminnym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej w Jaśle ul. Mickiewicza 4 

3. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą 

przetwarzane: 

1) na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych  

na Administratora (art. 6 ust. 1.c) RODO) w celu: 

a) weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, 

którymi muszą wykazać się pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbędne 

– i będą pobierane do wglądu podczas wykonywanych prac, 

b) rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji - i będą przetwarzane 

przez okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu, 

c) wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – i będą 

przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na 

Administratora; 

2) ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 

6 ust. 1.f) RODO) w celu: 

a) przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych - i będą przetwarzane przez 

okres 5 lat od daty realizacji czynności, 

b) windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (jeżeli zajdzie taka potrzeba) 

– i będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 

należność została uregulowania; 

3) ze względu na konieczność realizacji Umowy pomiędzy Wykonawcą, 

a Administratorem (art. 6 ust. 1.b) RODO) w celu: 



a) zawierania i realizacji Umowy - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania 

i realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z Umową, 

b) monitorowania zabezpieczeń - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania 

i realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na 

Administratora. 

4. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, mogą zostać 

udostępnione upoważnionym podmiotom oraz kancelariom prawnym, firmom 

doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z 

którymi współpracuje Administrator. 

5. Wykonawca, jego przedstawiciele i pracownicy posiadają prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu. 

6. Wykonawca, jego przedstawiciele i pracownicy mają prawo do wniesienia skargi 

do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w 

razie uznania, iż przetwarzanie ich dotyczących danych osobowych narusza 

przepisy RODO.  

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele 

i pracownicy, których dane są przetwarzane przez Administratora w związku z 

zawarciem i wykonywaniem Umowy, zapoznali się z informacjami, o których 

mowa w niniejszym paragrafie. 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

przepisy - Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej( Dz.U.Nr 112 

poz. 654) - Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 10 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

§ 11 

 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  

 

 

 

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                                         WYKONAWCA                                                                                

 


