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Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych nr ________ 
 
zawarta dnia __________________ w Trzebnicy, 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: 
 –  Dyrektor Szpitala, zwanym dalej „Udzielającym zamówienia” 
 

a 
……………………………. – lekarzem, wpisanym na listę w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Poznaniu pod nr 
…………………., prowadzącym działalność gospodarczą  - …………………z siedzibą w ……………….., przy ul. 
…………………….; numer Regon ………………………., 
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 wzajemnej współpracy Udzielającego zamówienie i zasad udzielania świad-
czeń zdrowotnych przez lekarza – Przyjmującego zamówienie, aby uzyskać optymalną efektywność i jakość 
świadczeń na rzecz Udzielającego zamówienie w ramach niniejszej 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 opisywania ba-
dań RTG w ramach teleradiologii , zwanymi w dalszej części umowy „świadczeniami zdrowotnymi”. 

3. Świadczenia zdrowotne – opisywanie badań  w ramach teleradiologii będzie się odbywało w 
……………………………………………………………………. 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania 
przedmiotu niniejszej umowy. Kserokopie właściwych dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem, 
stanowią załącznik nr 1 do umowy. 

5. Świadczenia zdrowotne Przyjmujący zamówienie będzie wykonywał samodzielnie, działając zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa, ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu 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: 
a) 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 wykonującego 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, będących 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 ubezpie-
czeniową; 

b) przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów; 
c) przestrzegania standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówie-

nia; 
d) prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w 

tym zakresie i zasadami ustalonymi przez Udzielającego zamówienia; 

e) dbania o pozytywny wizerunek Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy; 
f) wprowadzenia w systemie rozliczeń Udzielającego zamówienia niezbędnych danych umożliwiających  

rozliczenie przez Udzielającego zamówienie procedur medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia; 
2. W celu wykonania obowiązku określonego w ust. 1 lit. d) Udzielający Zamówienia zapewnia Przyjmującemu 

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

bom trzecim związane z nierzetelnym, niedbałym lub niestarannym prowadzeniem dokumentacji medycznej. 
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do realizacji polityki jakości obowiązującej u Udzielającego  

zamówienie, która jest Przyjmującemu zamówienie znana. 
5. Na okres realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej 
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zwane RODO, Administrator upoważnia Przyjmującego zamówienie do  przetwarzania danych osobowych pa-
cjentów Szpitala w celu realizacji umowy. 

6. Szpital reprezentowany przez Dyrektora Szpitala, oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, któ-
re powierza do przetwarzania Przyjmującemu zamówienie. 

7. Przyjmujący zamówienie przetwarza dane osobowe w wersji papierowej i elektronicznej. 

8. W przypadku konieczności przetwarzania przez Przyjmującego zamówienie danych osobowych w systemie 
informatycznym Szpitala, kierownik komórki organizacyjnej występuje z odpowiednim wnioskiem do Admini-
stratora Systemu o udzielenie uprawnień w określonych „modułach” wskazanego systemu informatycznego. 

9. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z umo-
wą, a w szczególności za udostępnienie ich osobom nieupoważnionym. 

10. Dokumentacja medyczna sporządzona przez Przyjmującego zamówienie stanowi własność Udzielającego za-
mówienie i będzie przechowywana przez Udzielającego zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

11. W przypadku naruszenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących u Udzielającego 
zamówienie lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie, w następstwie 
czego, Udzielający zamówienie jako Administrator danych osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty od-
szkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się pokryć poniesione 
z tego tytułu straty i koszty.  

12. 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. 

13. 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. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy nie będzie stanowiło ich wykonywania w  

warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do przyjmo-
wania wskazówek Udzielającego zamówienie lub osoby przez niego wskazanej, co do sposobu realizacji 
umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zachowuje samodzielność podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w podejmo-
waniu decyzji w zakresie wyboru metod diagnostycznych, sposobu leczenia oraz technik medycznych i ponosi 
za nie odpowiedzialność, z zastrzeżeniem ust. 1. 

§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że dysponuje lekarską stacją diagnostyczną odpowiednią do oceny ba-
dań RTG zgodnie z wymogami standardu DICOM i spełniającą następujące wymagania: 
a. Dwa sparowane monitory diagnostyczne z EIZO RadiForce GX340, pracujące w orientacji pionowej o 

rozdzielczości 3 Mp (1536 x 2048 pikseli, wymiary piksela po 0,2115 x 0,2115 mm), przekątnej ekranu 
21,3 cala (541 mm), luminacji po kalibracji 500 cd/m² (maksymalna luminacja 1200 cd/m²) kontra-
stem 1400:1, kątem widzenia w pionie i poziomie 176 stopni, spełniające wymagania dla radiologii 
ogólnej według standardów CE (dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych), EN60601-1, UL60601-1, 
CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, Canadian ICES-003-B, C-tick, RoHS, China RoHS, 
WEEE, CCC, GOST-R, 

b. Specjalistyczna (medyczna) karta graficzna rekomendowana przez producenta monitorów, 
c. Monitor dialogowy na potrzeby obsługi oprogramowania RIS, 
d. Specjalistyczne oprogramowanie przeglądarki obrazów diagnostycznych z certyfikatami medycznymi, do-

stosowane do współpracy z serwerami PACS. 
2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że: 

a. Dysponuje stałym, szerokopasmowym łączem internetowym, 
b. Ma zapewnione wsparcie techniczne w zakresie kalibracji, wykonywania testów specjalistycznych i okre-

sowych oraz bieżącej eksploatacji posiadanego sprzętu, 
c. W przypadku okoliczności utrudniających wykonywanie usług będących przedmiotem Umowy będzie nie-

zwłocznie informował Udzielającego zamówienie, 
d. Będzie współpracował z Udzielającym zamówienie w zakresie konfigurowania oprogramowania niezbęd-

nego do realizowania Umowy oraz diagnozowania i usuwania ewentualnych usterek. 
3. Udzielający zamówienia oświadcza, że: 

a. Zapewni Przyjmującemu zamówienie w czasie obowiązywania Umowy bezpieczny, szyfrowany kanał 

transmisji danych, 
b. Zapewni Przyjmującemu zamówienie w czasie obowiązywania Umowy dostęp (w niezbędnym zakresie) 

do swoich systemów informatycznych, w szczególności do systemu w którym będą wykonywane opisy 
badań (RIS lub HIS) oraz do systemu archiwizacji i udostępniania danych obrazowych (PACS), 

c. W przypadku okoliczności utrudniających wykonanie usług będących przedmiotem Umowy będzie nie-
zwłocznie informował Przyjmującego zamówienie. 

4. Będzie współpracował z Przyjmującym zamówienie w zakresie konfigurowania oprogramowania niezbędnego 
do realizowania przedmiotu Umowy oraz diagnozowania i usuwania ewentualnych usterek. 

5. 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 
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1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza się  
z właściwym Urzędem Skarbowym oraz zgłosił swoją działalność w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i od-
prowadza należne składki ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego.  

2. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie wyrządzające szkodę w 
majątku Udzielającego zamówienie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

3. 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.  

§ 6 
1. Strony zobowiązują się do stałej, wzajemnej współpracy w zakresie realizacji niniejszej umowy. 
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do współpracy z innymi podmiotami, w tym pracownikami Udziela-

jącego zamówienie w celu zapewnienia prawidłowej opieki nad chorymi, w szczególności kontrolowania pra-
widłowego i terminowego wykonania wydanych przez siebie zaleceń oraz informowania pacjenta 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 opisywania zdjęć RTG, w trybie teleradiologii. 
2. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do opisania badania: 

a) planowego – nie później niż w ciągu 48 godzin od jego wykonania i zapisania w systemie AMMS, pod wa-
runkiem, że zlecenie badania jest poprawnie wpisane w systemie AMMS z datą zgodną z udzielonym 
świadczeniem dla pacjenta. 

b) pilne (w przypadku nieobecności kierownika pracowni RTG) – nie później niż w ciągu 24 godz. od mo-
mentu otrzymania informacji (wiadomości e-mail) o konieczności wykonania opisu. 

c) termin opisu badań ulega zmianie w przypadku awarii systemu informatycznego lub braku zasilania – po 
stronie Udzielającego jak również po stronie Przyjmującego, co uniemożliwia wykonanie usługi. W przy-
padku niemożności usunięcia awarii w przeciągu 24 godzin, strony zobowiązują się do porozumienia w 
sprawie sposobu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie może zgłosić brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w łącznym wymia-
rze nie przekraczającym 50 dni w  ciągu roku liczonego od dnia zawarcia umowy. 
 

 
§ 9 

1. Za wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w umowie Udzielający zamówienie będzie płacił Przyjmu-
jącemu zamówienie wynagrodzenie w wysokości ……………………………………………… brutto za opis jednego 
badania RTG; 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Udzielający zamówienie wypłaci Przyjmującemu zamówie-
nie na podstawie przedłożonej faktury, którą należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca po  
zakończeniu miesiąca kalendarzowego którego dotyczy.  

3. Przyjmujący zamówienie każdorazowo do faktury załącza sprawozdanie zawierające informację 
umożliwiające Udzielającemu zamówienie dokonanie prawidłowego obliczenia wynagrodzenia, w 
szczególności zawierające wskazanie ilości godzin udzielania świadczeń zdrowotnych w poszczegó l-
nych kategoriach czasowych./Przyjmujący zamówienie wystawi fakturę na podstawie sporządzonego 
przez siebie i potwierdzonego przez Dział Statystyki i Sekcji Medycznej zestawienia wykonanych ba-
dań. 

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 ze sprawozdaniem, o któ-
rym mowa w ust. 3, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego zamów ienie, z zastrzeżeniem 
ust. 5. 

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

6. Faktury wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 3, Przyjmujący zamówienie złoży w zamkniętej ko-
percie Kierownikowi Oddziału lub w Dziale Służb Pracowniczych, w sposób gwarantujący zachowanie tajem-
nicy wynagrodzenia. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, Przyjmujący zamówienie będzie uprawniony 
do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

8. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących  
wysokości wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 
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§ 10 

1. Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w następujących przy-
padkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zawinionych przez Przyjmującego zamówienie: 
a) niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami ustalonymi przez Udzielającego zamówienia 

prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta – do 10% łącznego miesięcznego wynagrodzenia, za 
każde stwierdzone naruszenie; 

b) nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych - do wysokości 5% łącznego 
miesięcznego wynagrodzenia, za każde stwierdzone naruszenie; 

c) udzielania świadczeń zdrowotnych niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, standardami oraz obowiązu-
jącymi w tym zakresie przepisami prawa – do 20% łącznego miesięcznego wynagrodzenia, za każde 
stwierdzone naruszenie; 

d) nieobecności i nieudzielania świadczeń zdrowotnych w terminach określonych w §8, do wysokości łącz-
nego wynagrodzenia, które zostałoby wypłacone w razie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyj-
mującego zamówienie w tym czasie, za każde stwierdzone naruszenie;  

2. W przypadku nałożenia kary umownej określonej w ust. 1 lit. a) Udzielający zamówienia wezwie Przyjmują-
cego 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 zamówienia.    

3. W razie nałożenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia na Udzielającego zamówienie kary z tytułu niewykona-
nia lub nienależytego wykonania świadczeń zdrowotnych, które na warunkach objętych niniejszą umową 

przyjął do wykonania Przyjmujący zamówienie, Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do naprawienia 
powstałej z tego tytułu szkody. 

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 równej jednemu miesięcznemu wynagrodze-
niu.  

5. Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-5, ustala się jako średnie wynagrodzenie za okres 
trzech ostatnich miesięcy poprzedzających nałożenie kary umownej, określonych zgodnie z § 9 umowy. 

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

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

 
§ 11 

1. Niniejszą umowę zawiera się na czas określony począwszy od dnia ……………… r. do dnia ……………….. r. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.  

3. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jedno miesięcznego  
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.  

4. W razie rozwiązania niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie, zobowiązany jest niezwłocznie przekazać 
Udzielającemu 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  

zapłaty ustalonego na podstawie niniejszej umowy, 
b) rażącego naruszenia przez Udzielającego zamówienia innych postanowień niniejszej 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, o 
których mowa w § 1 ust. 4, 

b) wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających – stwierdzone na podstawie badania krwi i/lub moczu w każdym przypadku, kiedy zachodzi 
uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że 
wyraża zgodę na poddanie się badaniu krwi i/lub moczu. Odmowa Przyjmującego zamówienie 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 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. 
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§ 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 pacjentów 

Szpitala, w zakresie i celu niezbędnym do wykonywania niniejszej Umowy. 

 
 

§ 13 
1. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle wykonywania niniejszej  

umowy przede wszystkim w drodze mediacji. Po wyczerpaniu drogi mediacji spory będzie rozstrzygał sąd  
właściwy ze względu na siedzibę Udzielającego zamówienie. 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w 
szczególności kodeksu cywilnego. 

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

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA     PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 


