
U M O W A  

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych 

 
zawarta w dniu …………………….. roku w Ostrowi Mazowieckiej, pomiędzy:  
 
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi 
Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68 
 
reprezentowanym przez:  
Dyrektora   Panią mgr Elżbietą Malec   
zwanym w treści umowy Udzielającym zamówienia 
 
a 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 
 
zwanym w treści umowy Przyjmującym zamówienie.  
 
Na podstawie na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 ze zm.) oraz w wyniku 
rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczeń zdrowotnych strony zawierają umowę 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek 

udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych, zwanych 
dalej świadczeniami na rzecz Udzielającego zamówienia: 

a) biopsja aspiracyjna cienkoigłowa pod kontrolą USG (BAC) – pobranie 
materiału do badania wraz z preparat cytologicznymi i oceną 
mikroskopową 

b) badania EEG, 
c) pole widzenia komputerowe – 1 oko - aparat Humphrey’a 
d) mammografia  

2. Podstawę wykonania badań, o których mowa w ust. 1, będzie stanowić pisemne 
skierowanie określające dokładny zakres badania, wraz z danymi komórki 
kierującej, lekarza kierującego oraz  jego podpisem.  

3. Badania będą wykonywane i opisywane w możliwie szybkim terminie, nie 

dłuższym niż 14 dni od daty wykonania badania. 
4. Wyniki badań dostarczane będą pocztą do siedziby Udzielającego zamówienia 

(kancelarii SPZZOZ) w jednym egzemplarzu. 
 

§ 2. 

1. Badania wykonywane będą w pomieszczeniach Przyjmującego zamówienia po 

uprzednim telefonicznym uzgodnienie terminu, z użyciem sprawnego sprzętu 

medycznego będącego w jego posiadaniu, niezbędnego do przeprowadzania 

świadczeń w tym zakresie.  

2. Przyjmujący zamówienia oświadcza, że badania wykonywane będą i opisywane 

przez personel medyczny posiadający właściwe kwalifikacje oraz wiedzę fachową 

niezbędną do rzetelnego wykonywania niniejszej umowy – wykaz osób 

wykonujących i opisujących badania stanowi załącznik nr 1 do umowy. 



Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się na bieżąco aktualizować wykaz bez 

potrzeby sporządzania aneksu. 

3. Zlecenie osobom trzecim przez Przyjmującego zamówienie obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, zatrudnienie do jej wykonania innych osób lub 

przelewanie praw z niej wynikających na inne osoby wymaga uprzedniej, 

pisemnej zgody Udzielającego zamówienia. 

4. Przyjmujący zamówienie odpowiada za osoby trzecie, którym zlecił wykonywanie 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy jak za czyny własne. 

 

§ 3. 

1. Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie 

należność za wykonane świadczenia określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 

2. Należności, o której mowa w ust. 1, wypłacane będą Przyjmującemu zamówienie 

po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie wystawianych przez niego 

faktur VAT wraz z zestawieniem wykonanych badań. 

3. Zestawienie wykonanych badań zawiera co najmniej dane pacjenta (imię, 

nazwisko, PESEL), nazwę komórki zlecającej, imię i nazwisko lekarza zlecającego, 

data wykonania badania oraz datę wystawienia skierowania. Kserokopie 

skierowań Udzielającego zamówienia oraz zestawienie wykonanych badań 

stanowić będą załącznik do faktury. 

4. Zapłata należności będzie dokonana przez Udzielającego zamówienia w terminie 

21 dni od otrzymania faktury przelewem na wskazany przez Przyjmującemu 

zamówienie rachunek, a za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Udzielającego zamówienia. 

 

§ 4. 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

objętych niniejszej umową ponosi Przyjmujący zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej  w zakresie świadczonych usług w czasie trwania niniejszej umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowemu 

Funduszowi Zdrowia w zakresie wykonywania świadczeń niniejszej umowy na 

zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych.  

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli przeprowadzonej 

przez udzielającego zamówienie.  

5. Przyjmujący zamówienie posiada aktywne konto w portalu „System Zarządzania 

Obiegiem Informacji” (SZOI) obsługiwane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie, gdzie umieszcza 

informację o niniejszej umowie oraz wszelkie zmiany jej dotyczące 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych 

osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych 

osobowych, oraz do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych od 

Udzielającego zamówienie w czasie wykonywania umowy, nie podanych do 

publicznej wiadomości.  



7. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać wg zasad i postanowień 

zawartych w załączniku nr 3.  

 

§ 5. 

1. Jeżeli Przyjmujący zamówienie naruszy postanowienia niniejszej umowy 

Udzielający zamówienie ma prawo naliczenia kar umownych w wysokości od 1/10 

do pełnej wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia – obliczonego jako średnia z 

ostatnich trzech miesięcy. Strony postanawiają, że żądanie odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary jest dopuszczalne.  

2. Udzielający zamówienie ma obowiązek poinformowania Przyjmującego 

zamówienie                          o wszelkich nieprawidłowościach wykonania usługi, 

niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

3. Strony postanawiają, że Udzielający zamówienie ma prawo do potrącania kwot 

kar umownych, odszkodowań oraz kar finansowych z bieżących należności 

Przyjmującego zamówienie. 

4. W przypadku nie uregulowania przez Udzielającego zamówienie płatności w 

wyznaczonym terminie, Przyjmujący zamówienie ma prawo żądać odsetek w 

ustawowej wysokości. 

5. Wykonującym świadczenia nie wolno w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy, przyjmować jakichkolwiek korzyści materialnych od pacjentów, którym 

udziela lub udzielał świadczeń zdrowotnych. 

 

§ 6. 

1. Umowa zostaje zawarta od dnia 01.07.2018r. do dnia 30.06.2021r.                               

2. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu jej obowiązywania: 

1) na zasadzie porozumienia między stronami, 

2) przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzeniem. 

 

§ 7. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową należy stosować obowiązujące 

przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Spory mogące wynikać z niniejszej Umowy pomiędzy Udzielającym zamówienia, a 

Przyjmującym zamówienie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla 
siedziby Udzielającego zamówienia. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 
 
 

§ 8. 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
 
 
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                    PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIA 
 
 



 

załącznik nr 3 do umowy 
               

  Porozumienie 

w zakresie przetwarzania danych osobowych 

(zwane dalej „Porozumieniem”) 

z dnia ………… 

zawarte pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej 

Ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka 

NIP 759-14-36-186   REGON 000306756 

reprezentowanym przez Dyrektora  - Panią mgr Elżbietę Malec 

zwaną dalej „SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej” 

a 

[nazwa]……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. z siedzibą w ……………… …………………., adres: ul. 
……………………………………….., (..-….) …………………………….., wpisaną pod numerem KRS 
………………………………… do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………………….…, ….. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP …………………….…… oraz numer REGON 
……………………….., reprezentowaną przez: 

zwaną dalej „Podmiot Leczniczy” 

zwanymi łącznie „Stronami” zaś każda z osobna „Stroną”. 

 

PREAMBUŁA 

 

Mając na uwadze iż: 

 

1) Strony łączy umowa o współpracy w zakresie świadczenia usług medycznych, podczas 

realizacji której przetwarzane są dane osobowe (dalej jako „Umowa”), 

2) od dnia 25 maja 2018 r. Strony zobowiązane będą do stosowania przepisów 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej 

„Rozporządzeniem”), 

Strony postanawiają zawrzeć Porozumienie o następującej treści: 

§ 1 

Polecenie przetwarzania 

 

1. Strony potwierdzają, iż w stosunku do danych osobowych Pacjentów SPZZOZ w Ostrowi 

Mazowieckiej na rzecz których udzielane będą świadczenia zdrowotne, SPZZOZ w Ostrowi 

Mazowieckiej występuje w roli administratora tych danych. 



2. SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej poleca a Podmiot Leczniczy przyjmuje do przetwarzania dane 

Pacjentów SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w celu i zakresie oraz na warunkach określonych 

niniejszym Porozumieniem oraz Umową. W celu uniknięcia wątpliwości, Podmiot Leczniczy staje 

się administratorem danych osobowych Pacjentów SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, wobec 

których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będzie prowadziła dokumentację medyczną. 

3. Z tytułu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Porozumienia Podmiotowi Leczniczemu 

nie przysługuje wynagrodzenie ani prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia, wynikającego 

z Umowy. 

4. Podmiot Leczniczy nie decyduje o środkach i celach przetwarzania danych, z zastrzeżeniem ust. 2 

zdanie drugie. 

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Leczniczy polegać będzie w szczególności na 

dostępie do  tych danych oraz weryfikacji uprawnień do realizacji przez Podmiot Leczniczy na 

rzecz Pacjentów SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej usług będących przedmiotem Umowy.  

6. Jeżeli należyta realizacja obowiązków Podmiotu Leczniczego wynikających z realizacji niniejszego 

Porozumienia lub Umowy będzie tego wymagała, Podmiot Leczniczy może dokonać dalszego 

powierzenia przetwarzania danych. Uprawnienie do dalszego powierzenia przetwarzania danych 

osobowych przez Podmiot Leczniczy nie obejmuje przekazywania danych osobowych do państwa 

trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia. W takim przypadku wymagana jest uprzednia zgoda 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej. 

7. Warunkiem dalszego powierzenia danych osobowych przez Podmiot Leczniczy jest uprzednie 

powiadomienie SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej o tym fakcie, z jednoczesnym oświadczeniem 

Podmiotu Leczniczego, iż podmiot któremu zostaną pod-powierzone dane osobowe spełnia 

wymogi, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia i zostanie to zagwarantowane w umowie 

dalszego powierzenia przetwarzania danych. Uprawnienia podmiotu, któremu Podmiot Leczniczy 

dalej powierzy przetwarzanie danych osobowych nie mogą być szersze, aniżeli uprawnienia 

Podmiotu Leczniczego, wynikające z niniejszego Porozumienia oraz Umowy. Powiadomienie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, może być dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej na 

adres wskazany w § 3 ust. 5 niniejszego Porozumienia. 

8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 6 powyżej nie wyłącza możliwości wyrażenia przez SPZZOZ w 

Ostrowi Mazowieckiej sprzeciwu wobec dalszego powierzenia. 

 

§ 2 

Czas trwania 

1. Podmiot Leczniczy uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia 

lub rozwiązania Umowy. 

2. W terminie 14 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Podmiot Leczniczy zobowiązany jest 

usunąć powierzone dane osobowe, jeżeli dokonał ich jakichkolwiek kopii lub utrwalił je na 

jakichkolwiek nośnikach, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania przez Podmiot Leczniczy 

wynika z odrębnych przepisów prawa 

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

 

1. Dostęp do powierzonych Podmiotowi Leczniczemu danych osobowych mogą mieć jedynie 

pracownicy lub współpracownicy Podmiotu Leczniczego, którzy otrzymali jej upoważnienie do 

przetwarzania tych danych, poprzedzone złożeniem przez te osoby oświadczenia o zachowaniu 

tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.  

2. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych 

danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

adekwatnych do rodzaju powierzonych danych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których te dane 

dotyczą. Podmiot Leczniczy oświadcza, że znane mu są oraz od dnia 25 maja 2018 r. będzie 

stosował przepisy Rozporządzenia. 

3. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest współpracować z SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w 

zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III 

Rozporządzenia (w szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, 



obowiązek informacyjny, prawo dostępu, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu). 

4. Mając na uwadze charakter przetwarzania powierzonych danych oraz dostępnych Podmiotowi 

Leczniczemu informacji, zobowiązany jest on wspierać SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w 

wywiązywaniu się przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej z obowiązków w zakresie 

bezpieczeństwa danych, zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich 

zgłaszaniem do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą, oceny skutków dla ochrony 

danych oraz konsultacjami z organem nadzoru (Art. 32-36 Rozporządzenia). 

5. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych 

osobowych poinformować o nim SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w formie elektronicznej na 

adres e-mail: spzzozom@wp.pl . Informacja przekazana SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej 

powinna zawierać co najmniej: 

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby 

osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy, 

b) imię, nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innej jednostki/osoby, z którą 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej może kontaktować się w związku z wystąpieniem 

naruszenia, 

c) opis możliwych konsekwencji naruszenia, 

d) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Podmiot Leczniczy środków 

w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej powinno być przesłane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo przekazywanych informacji, tj. w formie zaszyfrowanej.  

7. Zmiana adresu e-mail, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub zmiana sposobu zgłaszania 

incydentów SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej może być dokonana w formie elektronicznej lub 

listownej i nie stanowi zmiany niniejszego Porozumienia. 

8. Podmiot Leczniczy zobowiązuje się na bieżąco śledzić zmiany regulacji ochrony danych 

osobowych i dostosowywać sposób przetwarzania danych, w szczególności procedury wewnętrzne 

i sposoby zabezpieczenia danych osobowych do aktualnych wymagań prawnych. 

 

§ 4 

Prawo kontroli 

 

1. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest udzielać SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wszelkich 

informacji niezbędnych dla wykazania przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wywiązywania się 

ze wszystkich obowiązków określonych w niniejszym Porozumieniu, Umowie oraz przepisach 

prawa, w szczególności Rozporządzenia. 

2. SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej jest uprawniona do przeprowadzania audytów zgodności 

przetwarzania przez Podmiot Leczniczy powierzonych danych osobowych z przepisami 

Rozporządzenia, ustaw, Umowy oraz niniejszego Porozumienia, polegających w szczególności na 

żądaniu udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz – w uzasadnionych przypadkach - 

inspekcjach miejsc przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Leczniczy. Podmiot Leczniczy 

ma prawo do odmowy udzielenia pisemnej informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia dostępu do 

miejsc przetwarzania danych osobowych w zakresie, w którym audyt mógłby zagrażać ujawnieniu 

innych danych osobowych, aniżeli przetwarzanych przez Podmiot Leczniczy na mocy niniejszego 

Porozumienia. W takim przypadku Podmiot Leczniczy zobowiązany jest w sposób jasny i 

wyczerpujący, w formie pisemnej uzasadnić swoje stanowisko.  

3. Informacja o planowanej inspekcji zostanie przekazana Podmiotowi Leczniczemu z co najmniej 7-

dniowym wyprzedzeniem, z jednoczesnym wskazaniem zakresu inspekcji oraz osób 

upoważnionych przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej do przeprowadzenia inspekcji. Powyższe 

nie wyklucza zlecenia wykonania inspekcji przez podmiot zewnętrzny upoważniony przez SPZZOZ 

w Ostrowi Mazowieckiej, jednakże każda z osób działająca w imieniu podmiotu zewnętrznego 

może dokonywać inspekcji wyłącznie po uprzednim przedstawieniu Podmiotowi Leczniczemu 

imiennego upoważnienia do dokonania inspekcji oraz wyłącznie w zakresie wskazanym w tym 

upoważnieniu. W przypadku, gdyby przedstawiony przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej zakres 

inspekcji bądź narzędzia do wykonania czynności podczas inspekcji stanowiłoby naruszenie 
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przepisów prawa ochrony danych przez Podmiot Leczniczy jest on uprawniony do sprzeciwienia 

się przeprowadzeniu przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej inspekcji i jednocześnie zobowiązany 

jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w formie 

elektronicznej lub pisemnej.  

4. SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej przysługuje prawo wydawania Podmiotowi Leczniczemu 

rekomendacji co do sposobu przetwarzania powierzonych danych oraz stosowanych przez 

Podmiot Leczniczy środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających powierzone dane 

osobowe. Rekomendacje SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej nie są wiążące dla Podmiotu 

Leczniczego, jednakże wydana rekomendacja zobowiązuje Podmiot Leczniczy do weryfikacji 

możliwości jej wdrożenia w wewnętrzne procedury przetwarzania danych osobowych. 

Rekomendacje wydane przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej nie mogą zakładać naruszenia 

przepisów prawa przez Podmiot Leczniczy w przypadku ich wdrożenia.  

5. Podmiot Leczniczy zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej 

o wszelkich skargach, pismach, kontrolach organu nadzoru, postępowaniach sądowych i 

administracyjnych pozostających w związku z powierzonymi danymi osobowymi oraz współdziałać 

z SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej w tym zakresie, w szczególności poprzez udostępnianie 

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wszelkiej dokumentacji z tym związanej. 

 

§ 5 

Odpowiedzialność 

 

1. Podmiot Leczniczy odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie 

przetwarzała powierzone dane osobowe, jak za działania lub zaniechania własne. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsze Porozumienie zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami dotyczące 

przetwarzania danych osobowych Pacjentów SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, bez względu na to, 

czy zostały uregulowane umową czy innym instrumentem prawnym.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy prawa 

obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia. 

3. Spory mogące wynikać z tytułu niniejszego Porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd 

właściwy dla siedziby SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

____________________________    ____________________________ 

      SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej                    Podmiot Leczniczy  

 

 


