
Załącznik nr 6

UMOWA NR ........../2019/U
zawarta w dniu......... 2019 roku pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym „INFLANCKA”  im.  Krysi  Niżyńskiej  „Zakurzonej”  Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 6, wpisanym
w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  Sądu  Rejonowego  dla  m.st.  Warszawy,  XII  Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000216065, NIP 525-20-94-693, REGON 013003050,
zwanym dalej „Zamawiającym ”
reprezentowanym przez:
 Krzysztofa Romanowskiego – Dyrektora Szpitala
a
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
 ………………………………………….

zwanym dalej „Świadczeniodawcą”, wpisanym do KRS
………………………………………..
pod nr …………………………………………………………………………………….

W wyniku konkursu na
„Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i prowadzenie ”Banku Krwi” na
rzecz Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” w zakresie:

• diagnostyki laboratoryjnej,
• prowadzenia „Banku Krwi” z oznaczaniem grupy krwi w układzie AB0 i czynnika Rh, 

wykonywaniem prób krzyżowych i wydawaniem krwi oraz preparatów 
krwiopochodnych w postaci gotowej do przetaczania

• wraz z udostępnieniem Świadczeniodawcy pomieszczeń na podstawie umowy najmu i 
oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Pracowni Diagnostyki 
Laboratoryjnej na czas trwania umowy.

zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.  Przedmiotem  umowy  jest  wykonywanie  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  diagnostyki
laboratoryjnej,  prowadzenia  „Banku  Krwi”  z  oznaczaniem  grupy  krwi  w  układzie  AB0  
i  czynnika  Rh,  wykonywaniem  prób  krzyżowych  i  wydawaniem  krwi  i  preparatów
krwiopochodnych w postaci gotowej do przetaczania.

2. Podstawę wykonywania świadczeń, o których mowa w ust. 1 będzie stanowić pisemne imienne
zlecenie,  opatrzone  pieczęcią  Zamawiającego  i  podpisem  lekarza  kierującego  lub  zlecenie
przekazane drogą elektroniczną poprzez szpitalny system informatyczny.

3.  Szczegółowy  zakres  świadczeń  będących  przedmiotem  umowy  wraz  z  ich  ceną,  terminem
wykonania oraz szacunkową liczbą określa załącznik do umowy zgodnie z ofertą konkursową,
zwany dalej formularzem asortymentowo-cenowym.

4. Szczegółowe warunki gospodarki krwią u Zamawiającego w tym prowadzenie „Banku Krwi”,
postępowanie  z  krwią  i  preparatami  krwiopochodnymi  oraz  zasady  ich  transportu  określa
załącznik do umowy.

5. Cena jednostkowa brutto w cenniku może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 zmiana stawki podatku od towarów i usług następuje  
z  dniem  wejścia  w  życie  zmiany,  zawartej  w  akcie  prawa  powszechnie  obowiązującego
wprowadzającego nową stawkę podatku od towarów i usług.



§ 2
1.  Rozliczenia  między  Świadczeniodawcą  a  Zamawiającym  odbywać  się  będą  w  okresach

miesięcznych, na podstawie faktur prawidłowo wystawianych przez  Świadczeniodawcę  oraz  
w  oparciu  o  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  zestawienia,  sporządzane  przez
Świadczeniodawcę, o których mowa w § 6 niniejszej umowy.

2. Należne Świadczeniodawcy wynagrodzenie miesięczne zostanie obliczone jako iloczyn stawek
jednostkowych wynikających z Załącznika Nr 1 i ilości faktycznie zrealizowanych świadczeń.

3.  Należność  za  świadczenie  płatna  będzie  w terminie  60  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo
wystawionej faktury oraz rejestru świadczeń wykonanych na rzecz  Zamawiającego  w danym
miesiącu.

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3
1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty jej zawarcia tj……….…..….….............,

z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
2. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej z zachowaniem 

3- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Biorąc pod uwagę procedury obowiązujące jednostki Miasta Stołecznego Warszawy, wejście w

życie niniejszej umowy może zostać wstrzymane decyzją Organu Tworzącego. W takiej sytuacji
Świadczeniodawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia nawet jeśli przy przygotowywaniu
oferty i/lub umowy poniósł udokumentowane koszty.

§ 4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części badań określonych w Załączniku nr 1

do niniejszej umowy, w przypadku zmiany okoliczności, których nie można było przewidzieć  
w  momencie  zawarcia  umowy  lub  gdy  wykonanie  tej  umowy  nie  leży  w  interesie
Zamawiającego.

2.  Prognozowana  ilość  badań  określona  w  Załączniku  nr  1  może  ulec  zmianie  w  czasie
obowiązywania  umowy  w  zależności  od  bieżących  potrzeb  Zamawiającego  i  zawartych
kontraktów z NFZ lub jego następcy prawnym.

3.  Ograniczenie  przedmiotu  umowy nie  może  stanowić  podstawy roszczeń  Świadczeniodawcy
wobec Zamawiającego.

§5
1.  Świadczeniodawca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie

udzielenia świadczeń zdrowotnych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach
zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.

2.  Świadczeniodawca  będzie  wykonywał  świadczenia  będące  przedmiotem  umowy  według
sposobu  organizacji  świadczenia  usług  opisanego  w  ofercie  konkursowej,  który  stanowi
załącznik do umowy.

3.  Świadczeniodawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  powierzony  materiał,  jakość  
i  terminowość  wykonanych  badań,  jakość  wyników  zgodnie  z  aktualną  wiedzą  medyczną  
i zgodność z aktualnymi wymaganiami norm prawnych.

4. W przypadku otrzymania „wątpliwego” wyniku, badanie winno zostać powtórzone.
5. O zaistnieniu „wątpliwego” wyniku decyduje Zamawiający.
6. Z chwilą gdy powtórzony wynik będzie istotnie inny niż pierwotny, koszt powtórzonego badania

pokrywa Świadczeniodawca.
7. Z chwilą gdy powtórzony wynik będzie taki sam jak pierwotny, koszt powtórzonego badania

pokrywa Zamawiający.
8.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zlecenia  wykonania  poszczególnych  badań

wymienionych w formularzu asortymentowo - cenowym w terminie na CITO.



9. Cena jednostkowa brutto pojedynczego badania w terminie na CITO nie ulega podwyższeniu w
stosunku do cen wymienionych w formularzu asortymentowo - cenowym.

10. Świadczeniodawca zobowiązuje się do dostarczania bezpłatnie wszystkich materiałów (drobny
sprzęt  laboratoryjny tj.  pojemniki  na materiał  biologiczny i  zestawy do pobrań,  odczynniki)
potrzebnych do realizacji badań diagnostycznych oraz kody kreskowe i papier do drukowania
list zbiorczych stanowiących skierowanie na badania oraz pojemników do transportu materiału
biologicznego oraz krwi i preparatów krwiopochodnych.

11.  Świadczeniodawca  zobowiązany  jest  do  współpracy  z  Komisją  i  Zespołem  ds.  Zakażeń
Szpitalnych i  Zespołem ds.  Farmakoterapii  (w tym delegowania do ich prac mikrobiologa) i
dostarczania mu cztery razy w roku kalendarzowym następujących danych: ilość wykonanych
rocznie  wszystkich  badań  mikrobiologicznych  z  rozbiciem  na  badania  bakteriologiczne,
mykologiczne,  wirusologiczne i  serologiczne,  wykonanych u pacjentów hospitalizowanych w
każdym  oddziale  wg.  stanu  wpisów  na  ostatni  dzień  kwartału  oraz  na  każde  żądanie,  z
wyszczególnieniem liczby pacjentów, u których wykonano powyższe badania oraz wykaz flory
patogennej wyhodowanej od pacjentów z podziałem na jednostki organizacyjne Szpitala.

12.  Świadczeniodawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  na  swój  koszt  szkoleń  na  terenie
Zamawiającego w przypadku zmian sposobu lub w przypadku potrzeby aktualizacji wiedzy na
temat sposobu pobierania badań, użycia sprzętu, w tym sprzętu bezpiecznego.

13.  Świadczeniodawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich aktualnych przepisów prawnych
w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U z 2019 poz.
595).

14.  Świadczeniodawca zobowiązuje się do wykonywania badań określonych w Załączniku Nr 1,
zgodnie  z  najwyższymi  obowiązującymi  standardami  oraz  normami  i  przepisami  prawnymi,
przez  wykwalifikowanych  pracowników,  których  kwalifikacje  wynikają  w  szczególności  
z ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r.,  poz.849),  z zachowaniem należytej
staranności  i  etyki  zawodowej  oraz  przy  poszanowaniu  praw  pacjenta  do  zachowania  w
tajemnicy  spraw  związanych  z  wykonywanymi  świadczeniami,  pod  rygorem  bezpośredniej
odpowiedzialności za ich ujawnienie.

15. W przypadku braku możliwości wykonania zleconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn
leżących po stronie Świadczeniodawcy, zobowiązany jest on do niezwłocznego zorganizowania
zastępczego wykonania świadczenia zdrowotnego na zasadach wynikających z niniejszej umowy
oraz pokrycia ewentualnej różnicy w wartości wykonywanego świadczenia zdrowotnego.

16.  Świadczeniodawca zobowiązuje się do obsługi badań, które będą wykonywane na podstawie
umów wiążących Zamawiającego z podmiotami trzecimi.

17.  Świadczeniodawca  zobowiązany  jest  także  do  realizacji  innych  postanowień  określonych  
w SWKO, na podstawie których zawarto niniejszą umowę.

§ 6
1.  Świadczeniodawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  zestawień  przyjmowanych  zleceń  

i  wyników badań  wykonanych  na  ich  podstawie  w  wersji  papierowej  i  elektronicznej  oraz
udostępnienia  rejestru  bądź  też  zestawień  utworzonych na  jego podstawie  na  każde  żądanie
Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Zamawiający zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do odnośnych postanowień:
- Polityki Bezpieczeństwa Informacji Szpitala,
- Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
- innych dokumentów określających zasady porządku i bezpieczeństwa Szpitala.

§ 7
1.  Zamawiający  zobowiązuje  Świadczeniodawcę  do  wyznaczenia  osoby  odpowiedzialnej  za

prowadzenie i nadzór „Banku Krwi”



2.  Pracownik  odpowiedzialny  za  „Bank  Krwi”  winien  posiadać  aktualne  wymagane  prawem
uprawnienia.

3.  Świadczeniodawca  zobowiązany  jest  do  świadczenia  własnym transportem usług  transportu
krwi  i  preparatów  krwiopochodnych  z  Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i
Krwiolecznictwa.

4.  Krew i  preparaty krwiopochodne wydawane będą do komórek organizacyjnych składających
zlecenie w postaci gotowej do przetoczenia.

5. Po przetoczeniu pojemniki z pozostałością po przetoczeniu wraz z zestawami do przetaczania
opisane nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz datą i godziną przetoczenia przechowywane będą
w laboratorium w siedzibie Zamawiającego zgodnie z wymogami prawnymi.

§8

1.  Rozliczenia  między  Świadczeniodawcą  a  Zamawiającym  odbywać  się  będą  w  okresach
miesięcznych,  na podstawie  faktur  wystawianych przez  Świadczeniodawcę  oraz  w oparciu  
o zestawienia których mowa w § 6 niniejszej umowy, sporządzane przez  Świadczeniodawcę,
zawierające rodzaj wykonanego badania, datę jego wykonania, cenę, imię, nazwisko oraz datę
urodzenia pacjenta.

2.  W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  ilością  badań  zleconych  a  ilością  badań  wskazaną  
w rejestrze Strony w terminie 3 dni roboczych zobowiązane są do wyjaśnienia rozbieżności.  
W przypadku braku wyjaśnienia powyższych rozbieżności  Zamawiający  zobowiązany będzie
do zapłaty wyłącznie za badania wynikające z rejestru prowadzonego przez Zamawiającego.

3.  Zamawiający  będzie regulował należności przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury, na konto bankowe wskazane w fakturze.

4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę uznania rachunku Świadczeniodawcy.
5. W przypadku zamówienia na świadczenia usług nie będących przedmiotem niniejszej umowy,

strony ustalą każdorazowo w wyniku negocjacji ceny, które zostaną zawarte w formie pisemnego
aneksu do umowy.

6.  Zamawiający  w trakcie realizacji umowy zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu
umowy.

7.  Ograniczenie  przedmiotu  umowy nie  może  stanowić  podstawy roszczeń  Świadczeniodawcy
wobec Zamawiającego.

8.  Świadczeniodawca  zobowiązuje się nie dokonywać cesji  wierzytelności bez pisemnej zgody
Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 9
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

umownych, w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1)  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  w realizacji  umowy (np.  naruszenia  zapisów

zawartych  w załącznikach  do  umowy)  i  udokumentowania  tego  faktu,  Zamawiający  ma
prawo  naliczyć  Świadczeniodawcy  kary  umowne  w  wysokości  1/365  wartości  złożonej
oferty netto za każde naruszenie lub za wszystkie naruszenia popełnione jednego dnia.

2) w przypadku nie przedłożenia aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Zamawiający  ma prawo naliczyć  Świadczeniodawcy  kary  umowne w wysokości  500 zł
brutto za każdy dzień zwłoki.

2.  Świadczeniodawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary umowne za rozwiązanie lub odstąpienie od
umowy z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy w następującej wysokości:
1) w okresie  krótszym niż jeden rok od dnia podpisania umowy w wysokości  50 000,00 zł

brutto.
2) w drugim roku od dnia podpisania umowy w wysokości 40 000,00 zł brutto.
3) w trzecim roku od podpisania umowy w wysokości 30 000,00 zł brutto.

3.  Zamawiający ma prawo żądać od Świadczeniodawcy dodatkowo odszkodowania na zasadach



ogólnych, jeżeli  Świadczeniodawca  nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania
wynikające z umowy.

4. W przypadku nie uregulowania przez  Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 8
ust. 3,  Świadczeniodawcy  przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, od
wartości niezapłaconej faktury.

5.  Zamawiający  ma  prawo  do  potrącania  należności  naliczonych  z  tytułu  kar  umownych  z
należności Świadczeniodawcy określonej na fakturze w dniu jej zapłaty.

6.  Kary  umowne  będą  płatne  w  terminie  14  dni  od  wystawienia  noty  obciążeniowej  przez
Zamawiającego.

§ 10
1.  Umowa  może  zostać  rozwiązana  przez  Zamawiającego  bez  wypowiedzenia  ze  skutkiem

natychmiastowym, jeżeli:
−  Świadczeniodawca  nie dostarczy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy kopii polisy

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
−  Świadczeniodawca  w  okresie  trwania  niniejszej  umowy  nie  zachowa  ciągłości  umowy

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
− Świadczeniodawca został skreślony z rejestru podmiotów leczniczych;
− wykreśleniu uległ wpis dotyczący działalności prowadzonej w siedzibie Zamawiającego;
−  Świadczeniodawca  przeniósł prawa i  obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę

trzecią bez zgody Zamawiającego;
−  Świadczeniodawca  w  sposób  rażący  narusza  postanowienia  niniejszej  umowy,  w

szczególności  zaprzestał  wykonywania  świadczeń  objętych  umową  lub  ograniczył  ich
wykonywanie  w  takim  stopniu,  iż  spowodowało  to  zakłócenia  w  prawidłowym
funkcjonowaniu i prowadzeniu działalności przez  Zamawiającego, w tym działania „banku
krwi”, lub w sposób rażący dopuścił się naruszenia praw pacjentów.

2. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dniowego okresu wypowiedzenia w wypadku:
-  niespełniania  przez  osoby  odpowiedzialne  z  ramienia  Świadczeniodawcy  za  realizację

świadczeń wynikających z niniejszej umowy, wymogów, o których mowa w odpowiednich
przepisach  prawnych,  w  tym  w  szczególności  w  przepisach  ustawy  o  diagnostyce
laboratoryjnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 849),

- gdy dalsza realizacja niniejszej umowy nie leży w interesie Zamawiającego.
3. Umowa ulega rozwiązaniu:

a) z upływem czasu, na który była zawarta lub z datą wyczerpania środków przeznaczonych na
jej realizację określonych w § 2 ust. 1, w zależności od tego która z tych okoliczności nastąpi
wcześniej,

b) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego.

§ 11
1.  Świadczeniodawca  ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w przypadku nie wykonania

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
2. Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane osobom trzecim powstałe

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku, w którym jakikolwiek podmiot wystąpi wobec  Zamawiającego  z roszczeniami

pozostającymi w związku z wykonywaniem przez Świadczeniodawcę obowiązków nałożonych
na niego niniejszą umową, a także w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od
Zamawiającego  określone  świadczenia  lub  prowadzącego  do  pogorszenia  lub  powstania
uszczerbku w sferze interesów majątkowych lub dóbr osobistych  Zamawiającego  w związku
wykonywaniem  przez  Świadczeniodawcę  jego  obowiązków  nałożonych  niniejszą  umową,
wówczas Świadczeniodawca zaspokoi to roszczenie w całości, bez jakichkolwiek żądań w

stosunku do Zamawiającego.
4. Ponadto,  Świadczeniodawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty oraz



wydatki, poniesione w celu obrony przed roszczeniami osób trzecich wskazanymi w ust. 3 (w
szczególności  koszty  sądowe,  koszty  ekspertyz  biegłych,  koszty  sądowej  i  poza  procesowej
pomocy prawnej itp.), w wymiarze, w jakim nie zostały one zwrócone Zamawiającemu przez
stronę przeciwną.

5. Świadczeniodawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
świadczonych przez siebie usług na kwotę ………………..….. zł.

§ 12
1. Świadczeniodawca zobowiązuje do :
a. wykonania badania laboratoryjnego dla podmiotów trzecich w taki sposób, aby działanie to nie

miało negatywnego wpływu na ilość i jakość świadczeń będących przedmiotem umowy.
b. prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych badań zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami.
c.  prowadzenia  sprawozdawczości  statystycznej  na  zasadach  obowiązujących  w  podmiotach

leczniczych.
d. posiadania konta w systemie SZOI (System Zarządzania Obiegiem Informacji) od dnia zawarcia

umowy, zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia.
e.  zaoferowania systemu informatycznego umożliwiającego prowadzenie rejestru przyjmowanych

materiałów według wymogów dla prowadzenia dokumentacji medycznej i udostępniania tego
rejestru oraz wyników badań w sieci szpitalnej w wersji elektronicznej. Zamawiający wymaga,
aby system informatyczny  Świadczeniodawcy  był kompatybilny z systemem informatycznym
Zamawiającego (AMMS), pozwalający na pełną integrację i export danych.

f.  prowadzienia „Banku Krwi”,  na zasadach opisanych w § 7 umowy oraz Załączniku nr 3 do
SWKO (strony dopuszczają zmianę tych zasad na zasadzie porozumienia stron, o ile byłoby to
konieczne dla usprawnienia funkcjonowania „Banku”), oraz przyjmował materiał diagnostyczny
w Laboratorium zlokalizowanym na terenie Szpitala, całodobowo, 7 dni w tygodniu w okresie
trwania umowy.

g. wykonywania  na  rzecz  Zamawiającego  badań  w  następujących  wskazanych  przez  siebie  w
Załączniku nr 2 do SWKO terminach:
- termin podstawowy – tj. maksymalny czas oczekiwania na wynik badania wykonywanego w

trybie podstawowym (rutyna), od dostarczenia materiału do laboratorium do wydania wyniku
- termin na CITO tj. czas oczekiwania na wynik badania zleconego z powodów szczególnych

wskazań  medycznych,  wynikających  z  powodu  nagłego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pacjenta.  W/w terminy są liczone od momentu dostarczenia materiału diagnostycznego do
Laboratorium  zlokalizowanego  na  terenie  Szpitala  do  momentu  przekazania  wyniku
Zamawiającemu.  Przedmiotowe terminy nie  mogą być  dłuższe  niż  terminy określone  w
Załączniku nr 2 do SWKO.

 h.  udostępnienia  wyników  wykonywanych  badań,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w
zakresie dokumentacji medycznej zarówno w systemie elektronicznym oraz w wersji papierowej
(zależnie od potrzeb Zamawiającego) w następującym czasie:
- badania „cito” – natychmiast po ich wykonaniu i zatwierdzeniu, nie później niż w terminie

wskazanym przez  Świadczeniodawcę  w formularzu asortymentowo – cenowym będącym
załącznikiem do umowy,

- badania pozostałe - niezwłocznie po ich wykonaniu i zatwierdzeniu, nie później niż w terminie
wskazanym przez  Świadczeniodawcę  w formularzu asortymentowo – cenowym będącym
załącznikiem do umowy,

- wyniki wykonywanych badań w formie elektronicznej Świadczeniodawca będzie wysyłał do
informatycznego  systemu  Szpitala  (AMMS)  za  pomocą  zaproponowanego  systemu
informatycznego niezwłocznie po ich wykonaniu i zatwierdzeniu.

- jako czas wykonania badania przyjmuje się datę i godzinę dostępności (wprowadzenia) jego
wyniku w systemie AMMS.

i. autoryzowania wyników badań przez osobę z odpowiednimi w danym zakresie  kwalifikacjami.



  j. Na żądanie Zamawiającego,  Świadczeniodawca zobowiązany jest do udostępnienia danych i
informacji  dotyczących przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do poddania kontroli  przez
Zamawiającego oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

2.  W  przypadku  niemożliwości  wykonania  świadczeń  przez  Świadczeniodawcę,  winien  on
zapewnić  wykonanie  świadczeń  medycznych  przez  inny  podmiot  spełniający  warunki
wynikające ze Szczegółowych Warunków Konkursu przy zachowaniu cen zgodnie z niniejszą
umową.

3. W przypadku niewywiązywania się przez  Świadczeniodawcę  z zobowiązań umowy, w tym w
zakresie  niestarannego  lub  nieczytelnego  prowadzenia  dokumentacji,  stwierdzonej  podczas
kontroli Zamawiający ma prawo wystąpić do Świadczeniodawcy o zapłatę kary finansowej w
wysokości proporcjonalnej do wysokości kary nałożonej przez organ kontrolujący.

§ 13
Świadczeniodawca gwarantuje Zamawiającemu współpracę w zakresie nadzoru, poprawy jakości,
oceny  wiarygodności  stosowanych  metod  i  uzyskiwania  wyników,  a  także  wdrażania  nowych
metod diagnostycznych.

§ 14
Zachowanie tajemnicy informacji oraz ochrona danych osobowych.

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji, w tym danych osobowych oraz
sposobu ich zabezpieczenia w zakresie zleconych i wykonywanych prac, również po wygaśnię-
ciu niniejszej umowy.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO udostępnionych na po-
trzeby  realizacji  postanowień  umowy/porozumienia  pozostaje  Szpital  Specjalistyczny  „INF-
LANCKA”  im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 6.

3. W celu prawidłowej realizacji postanowień umowy administrator danych osobowych udostęp-
nia następujące kategorie danych:

a) Imię i nazwisko pacjenta,
b) PESEL,
c) ID pacjenta,
d) data urodzenia pacjenta, 
e) adres zamieszkania pacjenta,
f) dane dot. stanu zdrowia pacjenta.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się:
a) Udostępnione  przez  administratora  danych  osobowych  dane  przetwarzać  wyłącznie

w celu realizacji postanowień zawartej umowy, w zakresie wynikającym z § 2 niniejszej
umowy ,

b) Przestrzegać zasad dotyczących przetwarzania danych zgodnie z treścią art. 5 RODO,
c) Przestrzegać  spełnienia  obowiązków  wynikających  z  art.  12  i  13,  15-16  RODO

z zastrzeżeniem z art. 17 ust. 3 pkt b) tegoż, art. 18-19 RODO z zastrzeżeniem wynikają-
cym z treści art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 2 pkt. b), art. 34 ust. 1 i 2 z zastrzeże-
niem wynikającym z ust. 3 tegoż artykułu,

d) Udostępnione dane przetwarzać w zakresie pobierania, przechowywania, a po zakończe-
niu okresu przetwarzania wynikającego z odrębnych przepisów prawa trwale usuwać.

5. Strony umowy oświadczają, że udostępnione dane podlegać będą ochronie w myśl art. 32 roz-
porządzenia  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 spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych) – RODO. 



§ 15
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły
wiadomość  przy  realizacji  postanowień  niniejszej  umowy  i  które  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2019  poz.1010)  oraz  podlegają  ochronie  w  rozumieniu  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( t.j. Dz.
U. z 2018 poz. 412).

§ 16
1.  Wszelkie  spory  między  Stronami,  których  nie  da  się  rozstrzygnąć  polubownie  wynikłe  w

związku  albo  na  podstawie  niniejszej  umowy,  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  Powszechny
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3.  W sprawach  nieuregulowanych  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  z  dnia  ustawa  

o działalności leczniczej oraz Kodeksu Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Formularz asortymentowo-cenowy

Zamawiający Świadczeniodawca

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000

