
 1 

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr ________ 
 
zawarta dnia __________________ w Trzebnicy, zwana dalej Umową, pomiędzy: 
 
Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 53-55; 55-100 Trzebnica, wpisanym do KRS pod 
nr 0000033125 i rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod nr 000000001084  na podstawie decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego, 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Szpitala Mariusza Misiunę, zwanym dalej „Udzielającym zamówienia” 
 

a 
________________________ z siedzibą ……………………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  …………………, posiadającą nr NIP …………………..……….i nr 
REGON………………………….. , wpisaną do rejestru ……………………………………….. pod nr ………  
zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”. 
 
Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron umowy cywilnoprawnej, w ramach której Przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie oraz na zasadach określonych w niniejszej 
umowie, a Udzielający zamówienia do zapłaty wynagrodzenia za udzielanie tych świadczeń. Nadrzędnym  
celem umowy jest takie ustalenie zasad udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie, 
aby uzyskać optymalną efektywność i jakość świadczeń na rzecz Udzielającego zamówienie w ramach niniej-
szej umowy. 

2. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń  
zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w zakresie 
___________________________, zwanymi w dalszej części umowy „Świadczeniami Zdrowotnymi”. 

3. Świadczenia Zdrowotne będą udzielane przez Przyjmującego zamówienie w siedzibie Szpitala im. Św. Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 53-55, zależnie od potrzeb Udzielającego Zamówienie. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonania 
działalności obejmującej przedmiot Umowy, co potwierdzają dokumenty stanowiące załącznik nr 1 do Umo-
wy.  

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania Świadczeń Zdrowotnych wyłącznie przez lekarzy 
posiadających tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej, zwanych dalej Personelem. 

6. Wykaz lekarzy wchodzących w skład Personelu wraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez nich 
wymaganych kwalifikacji i uprawnień do udzielania Świadczeń Zdrowotnych stanowi załącznik nr 2 do Umo-
wy.  

7. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny konieczne będzie zastąpienie lub dodanie nowego lekarza do składu Persone-
lu, to wymaga to pisemnej akceptacji Udzielającego zamówienia. W takim przypadku Przyjmujący zamówie-
nie zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o takim zamiarze Udzielającego zamówienie co najmniej 
7 dni wcześniej, z jednoczesnym przedstawieniem dokumentów potwierdzających posiadanie przez nowego 
lekarza wymaganych kwalifikacji i uprawnień do udzielania Świadczeń Zdrowotnych. 

8. Przyjmujący zamówienie i Personel będą wykonywali Świadczenia Zdrowotne samodzielnie, działając zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i 
środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą 
starannością.  

 
§ 2 

1. W związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do ubezpieczenia 
się od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 
dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wy-
konującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r. poz. 866) w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, za 
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń, będą-
cych przedmiotem niniejszej umowy; Kopia zawartej polisy ubezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej 
umowy; Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
przez cały okres trwania niniejszej umowy, a w przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa obejmuje krótszy 
okres niż czas trwania niniejszej umowy,  przedłożyć Udzielającemu Zamówienia niezwłocznie po wygaśnięciu 
poprzedniej nową polisę ubezpieczeniową. 

2.  Przyjmujący zamówienie oraz jego Personel zobowiązani są do: 
a) przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów; 
b) informowania pacjenta o zamiarze zastosowania wybranej diagnostycznej i terapeutycznej metody  

postępowania oraz ryzykiem z nią związanym oraz innych metodach postępowania w takich  
przypadkach; 

c) przestrzegania standardów udzielania Świadczeń Zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówie-
nia; 

d) prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w 
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tym zakresie i zasadami ustalonymi przez Udzielającego zamówienia; 
e) korzystania w razie potrzeby z konsultacji specjalistów udzielających świadczeń zdrowotnych w rzecz 

Udzielającego zamówienie oraz niezbędnie koniecznych badań diagnostycznych, zgodnie z zasadą, że 
świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z uwzględnieniem optymalnych kosztów w taki sposób, by 
zapewnić ich maksymalną skuteczność przy możliwie jak najniższych kosztach; 

f) wykonywania Świadczeń Zdrowotnych we własnej odzieży ochronnej spełniającej wymogi polskich norm; 
g) posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do wykonywania Świadczeń Zdrowot-

nych; 
h) posiadania aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie bhp i p.poż. oraz brania udziału w 

tym szkoleniu, zorganizowanym przez Udzielającego zamówienie; 
i) noszenia identyfikatora zawierającego następujące informacje: imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwę 

komórki organizacyjnej; 
j) dbania o pozytywny wizerunek Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy; 
k) posiadania uprawnień do orzekania o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZUS – ZLA; 
l) wprowadzenia w systemie rozliczeń Udzielającego zamówienia niezbędnych danych umożliwiających  

rozliczenie przez Udzielającego zamówienie procedur medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia; 
m) przestrzegania dyscypliny finansowej przy realizacji zadań, a przede wszystkim przestrzeganie reżimu 

kosztowego. 
3. W celu wykonania obowiązku określonego w ust. 1 lit. d) Udzielający Zamówienia zapewnia Przyjmującemu 

zamówienie stosowne druki i formularze. 
4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Udzielającemu zamówienia i oso-

bom trzecim związane z nierzetelnym, niedbałym lub niestarannym prowadzeniem dokumentacji medycznej. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji polityki jakości obowiązującej u Udzielającego  
zamówienie, która jest Przyjmującemu zamówienie znana. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych oraz  
informacji uzyskanych w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz niedopuszczenia do wglądu w dane 
zawarte w systemach informatycznych Udzielającego zamówienie przez osoby postronne oraz nieupoważnio-
ne. 

7. Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Przyjmującego zamówienie odbywa się zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa oraz zasadami ustalonymi przez Udzielającego zamówienie, które są Przyjmującemu 
zamówienie znane.  

 
 § 3 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, że przy realizacji Umowy nie będzie posługiwał się jakimikolwiek 
osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę u Udzielającego zamówienie.  

2. Przyjmujący zamówienie i jego Personel są zobowiązani do przyjmowania wskazówek Udzielającego zamó-
wienie lub osoby przez niego wskazanej, co do sposobu realizacji umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie i jego Personel zachowują samodzielność podczas udzielania Świadczeń Zdrowot-
nych w podejmowaniu decyzji w zakresie wyboru metod diagnostycznych, sposobu leczenia oraz technik me-
dycznych i ponosi za nie odpowiedzialność. 

4. W przypadku wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych Przyjmujący zamówienie i jego Personel za-
sięga opinii Kierownika Oddziału lub upoważnionego przez niego lekarza albo wzywa go na konsultację. 

5. Przyjmujący zamówienie i jego Personel ponosi odpowiedzialność za osobiste ordynowanie leków, materiałów 
i wyrobów medycznych, środków leczniczych i pomocniczych oraz wykonane zabiegi. 

6. Ordynowanie leków musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z 
zasadami ordynacji leków wprowadzonymi przez Udzielającego zamówienie, które są Przyjmującemu zamó-
wienie znane.  

 
§ 4 

1. Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych odbywać się będzie przy zastosowaniu należących do Udzielającego za-
mówienia: 
a) aparatury i sprzętu medycznego, 
b) produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 
c) innych materiałów niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy. 

2. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do korzystania, w trakcie udzielania przez  
niego świadczeń zdrowotnych, z obiektów i infrastruktury należących do udzielającego zamówienia. 

3. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia właściwym komórkom organiza-
cyjnym Udzielającego zamówienie wszelkich stwierdzonych uszkodzeń sprzętu przed przystąpieniem do jego 
użytkowania oraz awarii, które wystąpiły w trakcie użytkowania.  

4. Zaciągane zobowiązań, w szczególności składanie zamówień na produkty lecznicze lub wyroby medyczne, 
przez Przyjmującego zamówienie na koszt Udzielającego Zamówienia wymagają pisemnej zgody Udzielające-
go zamówienie lub osoby przez niego upoważnionej. 

5. Przyjmujący zamówienie nie może w trakcie wykonywania niniejszej umowy świadczyć usług zdrowotnych w 
Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej dla osób nie będących pacjentami tego Szpitala, w tym orzekania o stanie 
zdrowia tych osób, wydawania zaświadczeń, itd. 

6. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa pobierania żadnych opłat od pacjentów za świadczenia zdrowotne 
wykonywane w ramach niniejszej umowy.   

 
§ 5 
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1. Przyjmujący zamówienie odpowiada za działania i zaniechania Personelu i innych osób, przy pomocy których 
realizować będzie Umowę, jak za działania i zaniechania własne.  

2. Przyjmujący zamówienie ponosi solidarną odpowiedzialność z Udzielającym zamówienie za szkody wyrządzo-
ne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszej umowie zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy o 
działalności leczniczej.  

3. W przypadku gdy Narodowy Fundusz Zdrowia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie 
odmówi zapłaty za udzielone Świadczenia Zdrowotne lub zażąda zwrotu wypłaconych za nie środków, to 
Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Udzielającego zamówienia kwoty stanowią-
cej równowartość utraconego przez niego przychodu z tytułu udzielenia tych świadczeń. 

 
§ 6 

1. Strony zobowiązują się do stałej, wzajemnej współpracy w zakresie realizacji Umowy. 
2. Przyjmujący zamówienie i jego Personel zobowiązani są do współpracy z innymi podmiotami, w tym pracow-

nikami Udzielającego zamówienie w celu zapewnienia prawidłowej opieki nad chorymi, w szczególności kon-
trolowania prawidłowego i terminowego wykonania wydanych przez siebie zaleceń oraz informowania pa-
cjenta lub jego prawnego opiekuna o diagnostycznej i terapeutycznej metodzie leczenia. 

 
§ 7 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli z zakresu wykonywania Umowy przeprowadzonej 
przez Udzielającego zamówienie lub osoby przez niego upoważnione. Kontrola będzie w szczególności doty-
czyła: 

a) oceny merytorycznej udzielanych Świadczeń Zdrowotnych, 

b) sposobu i zakresie udzielanych Świadczeń Zdrowotnych, 
c) ilości udzielanych Świadczeń Zdrowotnych, 
d) realizacji wskazówek, co do sposobu wykonywania Umowy, 
e) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej i statystycznej. 

2. Przyjmujący zamówienia zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych upo-
ważnionych organów i osób na warunkach określonych przepisami prawa. 

 
§ 8  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania Świadczeń Zdrowotnych w dniach i godzinach 
ustalonych pomiędzy stronami w harmonogramie.  

2. Sporządzony na dany miesiąc harmonogram może zostać zmieniony jedynie w wypadku porozumienia w tym 
zakresie pomiędzy stronami Umowy.  

 
§ 9 

1. Za wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w umowie Udzielający zamówienie będzie płacił Przyjmu-
jącemu zamówienie wynagrodzenie w wysokości ____________________________. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Udzielający zamówienie wypłaci Przyjmującemu zamówie-
nie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.  

3. Przyjmujący zamówienie wystawi fakturę na podstawie sporządzonego przez siebie i potwierdzonego 
przez Dział Statystyki i Sekcji Medycznej zestawienia wykonanych świadczeń zdrowotnych wg grupy 
JGP po zakończonej hospitalizacji. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie miesięcznie w terminie 20 dni od dnia przed-
łożenia Udzielającemu zamówienia prawidłowo wystawionej faktury wraz z zestawieniem, o którym 
mowa w ust. 3, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 nie może być liczony wcześniej niż po zakończeniu miesiąca, za 
który została złożona faktura. 

6. Faktury wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 3, Przyjmujący zamówienie złoży w zamkniętej ko-
percie w Dziale Służb Pracowniczych w sposób gwarantujący zachowanie tajemnicy wynagrodzenia lub wyśle 
poczta/kurierem. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Przyjmujący zamówienie będzie uprawniony 
do naliczania odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

8. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących  
wysokości wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

 
§ 10 

1. Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w następujących  
przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie  
Przyjmującego zamówienie: 
a) niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami ustalonymi przez Udzielającego zamówienia 

prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
b) nieuzasadnionej odmowy udzielenia Świadczeń Zdrowotnych, bądź naruszenia zasad przyjmowania  

pacjentów i ustalania terminów udzielania Świadczeń Zdrowotnych w wysokości 1500,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek 

c) świadczenia usług medycznych i wydawania zaświadczeń, orzeczeń itd. osobom nie będącymi pacjentami 
Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w wysokości 3000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

d) udzielania Świadczeń Zdrowotnych niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, standardami oraz obowiązu-
jącymi w tym zakresie przepisami prawa w wysokości 7000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 
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e) nieobecności i nieudzielania Świadczeń Zdrowotnych w dniu i godzinach ustalonych harmonogramem,  
w wysokości 1500,00 zł brutto każdy stwierdzony przypadek; 

f) uzasadnionej skargi pacjenta, jego rodziny lub opiekuna – w sprawach dotyczących udzielania Świadczeń 
Zdrowotnych, z wyłączeniem skarg dotyczących zastosowanych metod leczenia w wysokości do 700,00 
zł za każdą uznaną za zasadną skargę; Skarga powinna być złożona na piśmie i podpisana. Udzielający 
zamówienie przed obciążeniem karą zażąda wyjaśnień od Przyjmującego zamówienie na piśmie. Obcią-
żenie karą nastąpi w przypadku nieudzielenia wyjaśnień przez Przyjmującego zamówienie lub nie-
uwzględnienia wyjaśnień. 

2. W przypadku nałożenia kary umownej określonej w ust. 1 lit. a) Udzielający zamówienia wezwie  
Przyjmującego zamówienie do sporządzenia lub uzupełnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i zasadami ustalonymi przez Udzielającego zamówienia prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta w 
wyznaczonym terminie, a jeśli Przyjmujący zamówienie nie zastosuje się do tego wezwania kolejne kary 
umowne określone w ust. 1 lit. a) za to samo naruszenie mogą być nakładane przez Udzielającego zamó-
wienia.    

3. W razie nałożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia na Udzielającego zamówienie kary z tytułu niewykona-
nia lub nienależytego wykonania Świadczeń Zdrowotnych z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego za-
mówienie, to Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Udzielającego zamówienia 
kwoty stanowiącej równowartość nałożonej kary. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Udzielającego zamówienia bez zachowania okresu wypowiedzenia z 
przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapła-
ty odszkodowania z tytułu utraty przychodów z Narodowego Funduszu Zdrowia za zakontraktowane, a nie 
wykonane świadczenia zdrowotne oraz zapłaty kary umownej w wysokości 6 tys. złotych.  

5. Udzielający zamówienia może dokonać potrącenia kwot kar umownych z wynagrodzenia Przyjmującego za-
mówienie przysługującego mu na podstawie niniejszej umowy. 

6. Udzielający zamówienie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość  
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 
§ 11 

1. Umowę zawiera się na czas określony od dnia ___________ r. do dnia 
_________________________r. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jedno miesięcznego  

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.  
4. W razie rozwiązania Umowy Przyjmujący zamówienie, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Udzielające-

mu zamówienie wszelką dokumentację medyczną oraz wszelkie inne dokumenty jakie sporządził, zebrał, 
opracował lub otrzymał w trakcie trwania Umowy w związku z jej wykonywaniem. 

5. Przyjmujący zamówienie ma prawo rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia wskazanego w 
ust. 3, w przypadku: 
a) opóźnienia ze strony Udzielającego zamówienie w zapłacie wynagrodzenia, ponad 30 dni od terminu za-

płaty ustalonego na podstawie niniejszej umowy, jeżeli Udzielający zamówienia nie dokona zapłaty zale-

głego wynagrodzenia pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, 
b) rażącego naruszenia przez Udzielającego zamówienia innych postanowień niniejszej umowy, jeżeli 

Udzielający zamówienia został uprzednio wezwany do należytego wykonywania Umowy. 
6. Udzielający zamówienia ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia wskazanego w 

ust. 3 w przypadku: 
a) utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy, 
b) udzielania Świadczeń Zdrowotnych przez Personel pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzają-

cych – stwierdzone na podstawie badania krwi i/lub moczu w każdym przypadku, kiedy zachodzi uzasad-
nione prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że Personel 
zobowiązany będzie do poddania się badaniu krwi i/lub moczu. Odmowa Personelu poddania się takiemu 
badaniu, będzie wystarczającym warunkiem do stwierdzenia wystąpienia sytuacji opisanej w niniejszym 
punkcie, 

c) naruszenia tajemnicy wynagrodzenia, wynikającego z niniejszej umowy, 
d) popełnienia przez Przyjmującego zamówienie lub jego Personel w czasie trwania umowy i w związku z 

jej wykonaniem przestępstwa, jeżeli fakt popełnienia przestępstwa jest oczywisty lub został stwierdzony 
prawomocnym wyrokiem sądu, 

e) wykorzystywania aparatury i sprzętu medycznego, produktów leczniczych, wyrobów medycznych do 
udzielania Świadczeń Zdrowotnych innych niż określone w § 1. 

f) nie zawarcia umowy OC, o której mowa w §2 ust. 1 lub jej nieprzekazania Udzielającemu zamówienie, 

g) rażącego naruszenia przez Przyjmującego zamówienie innych postanowień niniejszej umowy, 
h) rozwiązania przez Udzielającego zamówienie bez zachowania okresu wypowiedzenia jakiejkolwiek innej 

umowy zawartej z Przyjmującym zamówienie. 
 

§ 12 
1. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść bez zgody Udzielającego zamówienie na osobę trzecią praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
2. Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu zamówienie przetwarzanie danych osobowych w zakresie i 

na warunkach określonych w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralna 
część niniejszej Umowy – Załącznik nr 3. 
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§ 13 

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle wykonywania  
Umowy. Po wyczerpaniu tej drogi spory będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę Udzielającego 
zamówienie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Udzielającego zamówienie i jeden dla 
Przyjmującego zamówienie. 
 
 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA     PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 


