
Załącznik Nr 7 

do SWKO 

Projekt      

Umowa  na  udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie  wykonywania procedur kardiologii 

inwazyjnej w Pracowni Hemodynamiki  Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im .dr. Romana 

Ostrzyckiego  w Koninie 

zawarta w dniu…................................……………………. 

pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62 – 

504  Konin 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 00030181, 

NIP 665-104-26-75,   REGON 000311591 

reprezentowanym przez 

zwanym dalej Udzielający zamówienia 

 

a 

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

 

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

zarejestrowanym  

w ...................................................................................................................... 

NIP ….......................... REGON ….............................. 

reprezentowanym przez : 

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

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie 

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert rozstrzygniętego w dniu ……………………                    

i w celu zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych objętych umową zawarta przez Szpital             

z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych, strony zawierają na 

podstawie poniższych przepisów: 

a) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018, poz. 2190 ze zm.), 

b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków  

    publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1373 ze zm.), 

c)  ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 

    2190 ze zm.), 

d) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 roku poz.1145 ze zm.), 

e) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego 

    ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U. 

     z 2019 roku, poz.866), 



f) innych przepisów znajdujących zastosowanie dla samodzielnych publicznych zakładów opieki  

     zdrowotnej  

umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Udzielający zamówienia powierza, a Przyjmujący zamówienie przejmuje na siebie obowiązek 

udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej dla pacjentów objętych 

statutową działalnością Udzielającego zamówienia wykonywanych    w formie kompleksowego 

świadczenia usług medycznych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie, w sposób szczegółowo opisany w Szczegółowych warunkach konkursu 

ofert, które stanowią załącznik nr 1 do umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez 

wykonywanie procedur w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego         

im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie oraz  sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie 

kardiologii inwazyjnej. 

3. Procedury, o których mowa w ust 1, będą służyć wyłącznie profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu lub poprawie zdrowia. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania usług, o których mowa w ust. 1 i 2 

nieprzerwanie, przez cały okres obowiązywania niniejszej  umowy, na warunkach                          

w niej określonych. 

 

§  2 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność                      

za zapewnienie udzielania świadczeń objętych niniejszą umową przez osoby o odpowiednich 

uprawnieniach i kwalifikacjach oraz wymaganiach określonych w odrębnych przepisach. Wykaz 

osób stanowi załącznik nr 2 do umowy. W przypadku zmiany osób udzielających świadczeń, 

Przyjmujący zamówienie niezwłocznie powiadomi o tym Udzielającego zamówienia, co będzie 

podstawą sporządzenia aneksu do umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązuje                   

się do przestrzegania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy.  

- aktualnej wiedzy medycznej i z zachowaniem najwyżej staranności, 

- praw pacjenta i zasad etyki zawodowej, 

- przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 

- wytycznych i regulacji wewnętrznych Udzielającego Zamówienia, 

- wytycznych i innych regulacji wydanych przez Narodowych Fundusz Zdrowia i Wielkopolski 

Oddział Wojewódzki NFZ. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania powierzonych przez 

Udzielającego zamówienia świadczeń, wykorzystując aktualny stan wiedzy, umiejętności 

medyczne i postęp medyczny w dziedzinie kardiologii. 



4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących 

udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym przyjętych standardów postępowania i procedur 

medycznych.  

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz ochrony 

danych osobowych pacjentów Szpitala w zakresie informacji przetwarzanych i przechowywanych 

w związku z udzielonym świadczeniem. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do bieżącego prowadzenia rzetelnej i czytelnej 

dokumentacji medycznej i statystycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami         

i zasadami ustalonymi przez Udzielającego zamówienia. 

7. Przyjmujący zamówienie, w trakcie świadczenia usług będących przedmiotem umowy,                

jest zobowiązany do postępowania w zgodzie z: 

a) aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

b) zarządzeniami wydanymi przez Prezesa NFZ, na podstawie których realizowana jest umowa   

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne w zakresie kardiologii przez 

Udzielającego zamówienia,  

c) przepisami sanitarno-epidemiologicznymi wydanymi przez uprawnione instytucje               

oraz zarządzeniami obowiązującymi w tej dziedzinie u Udzielającego zamówienia, 

d) przepisami bhp i p.poż, 

e) przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

8. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do: 

a) świadczenia usług na poziomie zgodnym z aktualną wiedzą medyczną, przy zachowaniu 

należytej staranności, w związku z czym ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy 

lub inne nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy, 

b) realizowania świadczeń w pomieszczeniach i przy użyciu stacjonarnego angiografu                   

z zestawem hemodynamicznym oraz wyposażeniem Zamawiającego, zgodnie                           

z ich przeznaczeniem i w celach określonych w umowie,  

c) ponoszenia kosztów naprawy i przeglądów technicznych aparatury medycznej należącej        

do Udzielającego zamówienia, będącej na wyposażeniu Pracowni Hemodynamiki oraz 

kosztów energii elektrycznej i cieplnej, ciepłej i zimnej wody, wywozu nieczystości oraz 

rozmów telefonicznych, 

d) napraw oraz drobnych remontów urządzeń i instalacji w pomieszczeniach Pracowni 

Hemodynamiki o łącznej powierzchni............. 

e) zapewnienia ciągłości realizowanych świadczeń przez ich udzielanie w Pracowni 

Hemodynamiki  zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia,  przy użyciu 

profesjonalnego sprzętu medycznego spełniającego wymogi niezbędne do prowadzenia 

Pracowni Hemodynamiki i zgodnie z celem niniejszej umowy. 

f) wykonywania świadczeń zdrowotnych przy użyciu własnej odzieży ochronnej, 

g) zapewnienia ciągłości realizowanych świadczeń przez ich udzielanie w Pracowni 

Hemodynamiki zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia, a w przypadku braku 



możliwości wykonywania procedur kardiologii inwazyjnej, Przyjmujący zamówienie 

umożliwi we własnym zakresie ich wykonywanie w innym ośrodku. 

h) ścisłej współpracy z oddziałami szpitalnymi Udzielającego zamówienia, w szczególności         

z Oddziałem Kardiologicznym/Intensywnej Opieki Kardiologicznej w zakresie konsultowania 

pacjentów do zabiegów i zapewnienia chorym po zabiegach odpowiedniej opieki lekarskiej, 

i) posiadania dokumentów świadczących o prowadzeniu systematycznych kontroli parametrów 

pracy użytkowanej aparatury i procedur bieżącej konserwacji, 

j) zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone                 

w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia                        

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dowód zawarcia ubezpieczenia (polisa) stanowi 

załącznik nr 3 do umowy. 

k) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami                 

i zasadami przyjętymi u Zamawiającego,  

l) wykonywania świadczeń w granicach umowy zawartej pomiędzy Udzielającym zamówienia   

a Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie 

szpitalne w zakresie kardiologia – hospitalizacja, 

m) zapewnienia udokumentowanej współpracy z co najmniej dwoma ośrodkami kardiologii 

inwazyjnej klasy C wg Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 

n) zarejestrowania i podania swojego potencjału w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji 

WOW NFZ. 

§ 3 

1. Bezpośrednią kontrolę merytoryczną nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez 

Przyjmującego zamówienie sprawuje lek ..................................................... Koordynator Pracowni 

Hemodynamiki wykazany  przez Przyjmującego zamówienie. 

2. Koordynator pracowni opracowuje na każdy miesiąc całodobowy harmonogram udzielania 

świadczenia w pracowni zabezpieczający niezbędną obsadę lekarską do zapewnienia ciągłości 

pracy pracowni do 25-ego dnia miesiąca na miesiąc następny. 

3. Koordynator pracowni pełni funkcję jej kierownika pod względem merytoryczno-organziacyjnym. 

4. Pełną kontrolę nad organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych określonych niniejszą umową 

sprawuje Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  im. dr. Romana 

Ostrzyckiego w Koninie. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli przez Udzielającego 

zamówienia w zakresie wykonywania przez niego zamówienia. 

6. Przedmiot kontroli stanowi przede wszystkim: 

a) sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, 

b) celowość i kompleksowość udzielanych świadczeń, 

c) przestrzeganie przepisów prawa, a także przepisów wewnętrznych Udzielającego zamówienia 

dotyczących bhp, p. poż. oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych, 

d) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 



e) Przyjmujący zamówienie poddaje się kontroli NFZ w zakresie wykonywania świadczeń 

medycznych wynikających z niniejszej umowy, na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami i zobowiązuje się czynnie uczestniczyć we wszystkich jego etapach wnosząc 

swoje wyjaśnienia, zastrzeżenia i inne uwagi oraz zastosować się do zaleceń pokontrolnych.  

 

§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie świadczy usługi objęte przedmiotem umowy na sprzęcie Udzielającego 

zamówienie, którego wykaz stanowi załącznik nr  4. 

2.Bez zgody Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie nie może udostępniać sprzętu 

aparatury medycznej i pomieszczeń będących własnością Udzielającego zamówienia osobom trzecim. 

3. Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za uszkodzenie  lub utratę sprzętu, jeśli korzysta         

z niego w sposób sprzeczny z jego właściwościami lub przeznaczeniem, albo gdy nie będąc do tego 

upoważnionym, udostępnia go osobom trzecim. 

4. Za szkody wyrządzone w majątku Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie odpowiada 

w pełnej wysokości, jeśli powstaną one z powodu jego zawinionego działania lub zaniechania. 

5. Na sprzęcie szpitalnym Przyjmujący zamówienie nie może dokonywać badań i zabiegów osobom 

nie będącym pacjentami szpitala. 

 

 

§ 5 

1. Prawa i obowiązki stron niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

 

 

§ 6 

1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienia pełny i nieodpłatny 

dostęp do środków znajdujących się w jego dyspozycj,i a w szczególności: 

a) do urządzeń medycznych niezbędnych do udzielania świadczeń medycznych, 

b) do pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania świadczeń zdrowotnych, 

c) do pomieszczeń socjalnych i innych, a także dostęp do korzystania z sieci komputerowej i linii 

telefonicznej w celu realizacji świadczeń zdrowotnych 

 

 

 

§ 7 

1. Za wykonane czynności określone w niniejszej umowie w zakresie określonym w § 1 ust. 1 

umowy, dla Przyjmującego zamówienie przeznacza się kwotę stanowiącą odpowiedni  procent  

zapłaconego wynagrodzenia przez płatnika (Narodowy Fundusz Zdrowia) z tytułu realizacji 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne w zakresie kardiologia- 

hospitalizacja  w sposób następujący: 



A. …….…% wynagrodzenia zapłaconego  Udzielającemu zamówienia przez NFZ  w 

zakresie: 

 

 

a) E10 - OZW – diagnostyka inwazyjna, 

b) E11 – OZW – leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni, 

c) E12G - OZW – leczenie inwazyjne  

d) E15 OZW – leczenie inwazyjne 7 dni z pw 

 

B.…….…% wynagrodzenia należnego Udzielającemu zamówienia od NFZ w zakresie : 

 

a) E23G angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu* - nie więcej niż 15 

miesięcznie, 

 

b) E24G angioplastyka wieńcowa z implantacją nie mniej niż 2 stentów lub 

wielonaczyniowa* - nie więcej niż 15 miesięcznie, 

 

 

 c)     E26 angioplastyka wieńcowa balonowa* - nie więcej niż 15 miesięcznie, 

       - z tym zastrzeżeniem, że: 

                        świadczenia na rzecz pacjentów z rozpoznaniem I20.0 i I20.1 wg klasyfikacji  

           rozpoznań ICD  - 10 będą udzielane bez limitu procedur.    

 

d)      E29 angioplastyka wieńcowa balonowa (DEB) – nie więcej niż 1 miesięcznie 

 

Wyżej wymienione procedury podlegają rozliczeniu narastającym w skali jednego roku 

kalendarzowego. 

  

C.…….…% wynagrodzenia należnego Udzielającemu zamówienia od NFZ w zakresie : 

 

      E27 -  Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne. 

 

 - zastrzeżeniem, że  

    w zakresie świadczeń E27 -  Koronarografia i inne zabiegi inwazyjne ustala  się limit      

    na  wykonanie nie więcej niż 40 planowych procedur miesięcznie za wyjątkiem: 

    I. świadczeń udzielonych pacjentom z rozpoznaniem I20.0 i I20.1 wg klasyfikacji rozpoznań  

       ICD  - 10, które udzielane będą bez limitu procedur, 

    II. innych procedur medycznych, w trakcie których wykonywana jest koronarografia bez limitu,  

        z tym, że wartość wynagrodzenia stanowi % wartości procedury E27. 

 



 

D .…….…% wynagrodzenia należnego Udzielającemu zamówienia od NFZ w zakresie : 

 

5.53.01.0001502 - FFR/IVUS TĘTNIC WIEŃCOWYCH  

 5.53.01.0005004 - ATEREKTOMIA WIEŃCOWA – ROTABLACJA 

 

Bez limitu w przypadku wykazania  ww. procedur  do świadczeń nielimitowanych pkt A. 

Dla punktu B ustala się limit na wykonanie nie więcej niż: 

  - 7 procedur miesięcznie  o kodzie 5.53.01.0001502, 

  - 2 procedur miesięcznie  o kodzie 5.53.01.0005004. 

 

 

Wyżej wymienione procedury podlegają rozliczeniu narastającym w skali jednego roku 

kalendarzowego. 

 

 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany wielkości 

przedmiotu umowy w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienia oraz z tytułu realizacji 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne w zakresie kardiologia - 

hospitalizacja. 

3. Poszerzenie lub zmniejszenie zakresu wykonywania świadczeń wymaga każdorazowo pisemnej 

zgody obu stron w formie aneksu.  

4. Podstawową ewentualnych zmian niniejszej umowy w § 7 ust 1 jest odpowiednia zmiana umowy 

pomiędzy Udzielającym zamówienia a płatnikiem (Narodowy Fundusz Zdrowia). 

5. W przypadkach, kiedy wynagrodzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia ulegnie weryfikacji 

przez płatnika, zmianie ulega także wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

6. Zaistnienie sytuacji, o której mowa w ust. 5, nakłada na Przyjmującego zamówienie obowiązek 

korekty rachunku w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ze strony Udzielającego zamówienia. 

7. Kwotę wynagrodzenia, o której mowa w  § 7 ust 1   wylicza Dział Księgowości Udzielającego 

zamówienia  na podstawie faktur wystawionych do płatnika (NFZ) i przekazuje w formie 

informacji Przyjmującemu zamówienie w ciągu 5 dni roboczych. Na podstawie przekazanej 

informacji, Przyjmujący zamówienie wystawia fakturę dla Udzielającego zamówienia. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę potwierdzoną  przez ordynatora lub 

kierownika oddziału i zatwierdzoną przez dyrektora lub jego zastępców i głównego księgowego 

Udzielającego zamówienia. 

9. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust 1, nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu 

prawidłowo sporządzonej faktury, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu środków finansowych   

z NFZ za świadczenia zrealizowane przez Udzielającego zamówienia,   na konto Przyjmującego 

zamówienie wskazane na fakturze. 



10. Warunki finansowe mogą być renegocjowane w przypadku zmiany warunków umów o udzielanie 

świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem (NFZ). 

11. Udzielający zamówienia określa każdorazowo, w wezwaniu do zapłaty wysokość kary  

      umownej oraz termin zapłaty. 

11. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia  

      umownego. 

§ 8 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 

uzyskania pisemnej zgody Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie nie może wykonywać procedur (zabiegów) będących przedmiotem 

niniejszej umowy na rzecz podmiotów trzecich. 

 

§  9 

Umowa  niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 

2022 r. z możliwością jej przedłużenia aneksem. 

 

§ 10 

1. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu: 

a) z upływem terminu określonego w §  9, 

b) z dniem zakończenia udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy przez 

Udzielającego zamówienia, 

c) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia,  

d) w przypadku likwidacji Przyjmującego zamówienia, 

e) wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku 

gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 

2. Rozwiązanie umowy jest możliwe również w przypadku wystąpienia okoliczności , za które strony 

nie ponoszą odpowiedzialności , a które uniemożliwiają dalsze jej wykonywanie albo nastąpi taka 

zmiana  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, która wyklucz możliwość wykonywania 

umowy. 

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy  zgodnego porozumienia stron 

zawartego na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniu umowy Przyjmujący zamówienie                        

jest zobowiązany do przekazania Udzielającego zamówienia:  

a) dokumentacji pisemnej i elektronicznej powstałej w czasie realizacji umowy, 

a w szczególności dotyczącej danych osobowych i dokumentacji medycznej pacjentów za cały 

okres obowiązywania umowy, 

b) sprzętu i aparatury medycznej Udzielającego zamówienia w stanie niepogorszonym. 

 

§ 12 



1. W przypadku naruszenia przez Przyjmującego zamówienie warunków niniejszej umowy,  

Udzielający zamówienia ma prawo do obniżenia wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie        

za miesiąc, w którym nastąpiło naruszenie warunków umowy o 1% w stosunku do wynagrodzenia 

wynikającego z § 7 ust 1. 

2. Za naruszenie warunków Umowy, o których mowa w ust.1, uważa się w szczególności: 

a) nieprzestrzeganie zapisów umowy, 

b) niedokładne lub niestaranne prowadzanie dokumentacji medycznej, bądź zwłoka w jej 

przekazywaniu, 

c) stwierdzenie przez organy kontroli nieprawidłowości, w szczególności skutkujących sankcjami 

nałożonymi na Udzielającego zamówienia, 

d) uzasadnioną skargę rodziny lub opiekuna prawnego pacjenta - po przeprowadzeniu 

postępowania potwierdzającego jej zasadność, 

e) niewłaściwą organizację lub brak nadzoru nad organizacją pracy Pracowni Hemodynamiki. 

3. W przypadku kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Udzielający 

zamówienia ma prawo nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną stanowiącą 

równowartość sankcji finansowych będących wynikiem kontroli z NFZ. 

 

§ 13 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli przez Udzielającego 

zamówienia oraz Narodowy Funduszu Zdrowia na warunkach określonych w ustawie  

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych w zakresie wynikającym z umowy. 

2. Strony umowy zgodnie zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia  

10 maja ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019, poz 1781). 

w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu ochrony stanu zdrowia, 

świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo 

leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych w zakresie dostępu do tych danych, zachowania ich w tajemnicy oraz                        

nie wykorzystania w innym celu. 

 

                                                                          § 14 

Żadna ze stron nie ujawni żadnej osobie fizycznej lub prawnej informacji poufnych uzyskanych         

na podstawie niniejszej umowy lub w związku z nimi, informacji dotyczących jakiegokolwiek 

pacjenta, uzyskanych w ramach świadczonych usług oraz w związku z niniejszą umową, za wyjątkiem 

art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U.       

z 2019 r. poz. 1127 ze zm.). 

 

§ 15 

Każda zmiana Umowy musi być sporządzona w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, 

podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 



 

§ 16 

1. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

 

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia             

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji umowy mogą być rozstrzygnięte w drodze 

negocjacji, a jeśli nie przyniosą skutku, to sprawę rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 

Udzielającego zamówienia. 

§ 18 

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

 

 

_______________________         _______________________ 

  Przyjmujący zamówienie                  Udzielający zamówienia 

      

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 – „Szczegółowe warunki konkursu ofert” 

2) Załącznik nr 2 – Wykaz personelu medycznego 

3) Załącznik nr 3 -   Polisa 



4) Załącznik nr 4 -   Wykaz środków technicznych i leków 

 


