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Załącznik nr 2 do   
Regulaminu Konkursu ofert z dnia 10.03.2023 r. 

 
UMOWA nr ……………… 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 

 
zawarta w dniu ………………………. r.  w Korfantowie pomiędzy: 
 
1. Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, ul. 
Wyzwolenia 11, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 625798, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP 7531567625, nr REGON 000654530, o kapitale 
zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł, reprezentowanym przez Wojciecha Machelskiego -  Prezesa Zarządu, 
zwanym w dalszej części umowy „Udzielającym zamówienie”, 
a 
2. ……………………………… z siedzibą w ……………………………….., wpisaną do Rejestru Indywidualnych 
Specjalistycznych Praktyk Lekarskich, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w ………………..pod Nr 
………………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nr REGON: 
………………………., nr NIP: ……………………., posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza 
………………………..,  zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”, 
 
zwanymi w dalszej części umowy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”, 
 
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert oraz na podstawie przepisów: Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2022 r., poz. 1360) oraz przepisów innych aktów prawnych, mających zastosowanie do umów o udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, strony zawierają umowę, o następującej treści: 

 
§ 1 

Cel umowy 
Celem umowy jest wykonywanie zadań na rzecz Udzielającego zamówienie przez Przyjmującego zamówienie w 
zakresie i na warunkach określonych w poniższych postanowieniach. 
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń 
zdrowotnych polegających na wykonywaniu zawodu lekarza specjalisty w zakresie anestezjologii i reanimacji w 
Oddziałach Szpitalnych i Bloku Operacyjnym Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o., 
polegających na: 
a) zabezpieczeniu w pełnym zakresie anestezjologicznym zabiegu ortopedycznego, obejmującym w 

szczególności: 
- wykonywanie konsultacji anestezjologicznych dzień przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub w dniu 

zabiegu chirurgicznego 
- wykonywanie znieczuleń pacjentów, 
- zlecanie leczenia przeciwbólowego zgodnie z przyjętą procedurą, 
- zapewnienie nadzoru pooperacyjnego przez lekarza anestezjologa do momentu ustąpienia znieczulenia i 

normalizacji parametrów krążeniowo – oddechowych pacjenta w zakresie nie wymagającym opieki 
anestezjologicznej 

b) wykonywaniu konsultacji anestezjologicznej w zakresie oceny braku przeciwwskazań do przeprowadzenia 
znieczulenia i zabiegu operacyjnego. 

c) wymianach rurki tracheotomijnej u pacjentów oddziału rehabilitacji 
Ponadto przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 
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- systematycznego prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami, zasadami oraz procedurami 
wynikającymi z przepisów oraz obowiązującymi w OCR Korfantów, 

- sprawowania nadzoru nad udostępnionym mieniem i aparaturą medyczną, dbania o dobry stan techniczny 
powierzonego sprzętu, 

- zapewnienie ochrony danych osobowych pacjenta  zawartych  w dokumentacji medycznej,  
- współpracy w zakresie farmakoterapii z Komitetem Terapeutycznym i Działem Farmacji. 

2. Określone w ust. 1 świadczenia zdrowotne udzielane będą w wymiarze i terminach odpowiadających potrzebom 
Udzielającego Zamówienie, według ustalonego przez Udzielającego Zamówienie harmonogramu miesięcznego. 

3. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek zgłaszania uwag do harmonogramu na kolejny okres najpóźniej na 7 
dni przed datą w której okres ten się rozpoczyna. Uwag zgłoszonych z opóźnieniem Udzielający zamówienia nie 
ma obowiązku uwzględniać. 

4. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że dysponuje i zapewnia odpowiednią liczbę personelu medycznego o 
kwalifikacjach zawodowych zgodnych z rodzajem wykonywanych świadczeń w całym okresie obowiązywania 
umowy. Udzielający Zamówienia dopuszcza ewentualne zmiany w składzie osobowym zespołu wykonującego 
świadczenia (wskazanego w ofercie), jednakże w takim przypadku obowiązkiem Przyjmującego Zamówienie jest 
niezwłoczne przekazanie Udzielającemu Zamówienia wymaganych dokumentów dotyczących nowych osób w 
zespole i uzyskanie zgody Udzielającego Zamówienia na dokonanie takiej zmiany. 

 
§ 3 

Obowiązki Przyjmującego zamówienie 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością 

zawodową, zgodnie z aktualnymi standardami (normami, zaleceniami) postępowania przy ich wykonywaniu, 
oraz do wykonywania swoich obowiązków terminowo i w pełnym zakresie, określonym niniejsza umową. 
Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za udzielane przez siebie świadczenia zdrowotne i ich 
skutki. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z personelem lekarskim i Działem Farmacji w 
zakresie farmakoterapii. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom podczas hospitalizacji bezpieczeństwa w 
zakresie świadczeń określonych w §2. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania: 
- przepisów określających prawa pacjenta, 
- standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Udzielającego zamówienie. 
- zasad wynikających z wdrożonego i obowiązującego u Udzielającego Zamówienie Systemu Zarządzania 

Jakością ISO;  
- zasad  wynikających z procedur wymaganych standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia: 
- Regulaminu Porządkowego Opolskiego Centrum Rehabilitacji. 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią przepisów i dokumentów określonych w pkt 4. 
6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego 

dopuszczającego do wykonywania pracy na stanowisku anestezjologa, zaświadczenia do celów sanitarno-
epidemiologicznych, zaświadczenia dopuszczającego do pracy w narażeniu na pola elektromagnetyczne i 
promieniowanie jonizujące oraz aktualnego szkolenia bhp na stanowiskach pracy. Przyjmujący zamówienie 
ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez osoby udzielające w jego imieniu świadczeń zdrowotnych: 
przepisów, norm i zasad dotyczących bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, bhp, ppoż i innych, 
określonych w obowiązujących przepisach. Kserokopie zaświadczeń dostarczy Udzielającemu zamówienia 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi. Na żądanie Udzielającego Zamówienie Przyjmujący 
Zamówienie obowiązany jest przedstawić do wglądu oryginały dokumentów o których mowa w pierwszym 
zdaniu. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest we własnym zakresie do niezwłocznego dostarczania aktualnych kopii 

dokumentów wymienionych w pkt 6, w przypadku utraty ich ważności na skutek upływu terminu wynikającego 

z treści tego dokumentu lub stosownych przepisów prawa. 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest także do: 
a. zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
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przepisami – w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy nie będącego podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 22 grudnia 2011 r.  

b. okazania polisy ubezpieczeniowej, o której mowa wyżej przy podpisywaniu niniejszej umowy oraz 
przekazania Udzielającemu zamówienie kopii tej polisy, 

c. utrzymywania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy stałej, ubezpieczeniowej sumy 
gwarancyjnej (wartości ubezpieczenia), 

d. w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż czas trwania niniejszej umowy, 
przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające kontynuację ubezpieczenia. 

 
§ 4 

Współpraca Przyjmującego zamówienie z personelem medycznym 
 
1. Przy wykonywaniu usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie nie podlega 

kierownictwu Udzielającego Zamówienia, jest samodzielny i niezależny od Udzielającego Zamówienia, z tym 

zastrzeżeniem, iż ma obowiązek przestrzegania postanowień Umowy, obowiązujących przepisów w 

szczególności ustawy o zawodzie lekarza oraz procedur  i standardów stosowanych przez Udzielającego 

zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie ma prawo zlecania określonych czynności fachowemu personelowi medycznemu 

pracującemu u Udzielającego zamówienie w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, na zasadach 

wynikających z przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza oraz przepisów o zawodzie pielęgniarki i położnej. 

 
§ 5 

Odzież ochronna 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zdrowotnych we własnej odzieży 

ochronnej i roboczej, spełniającej wymogi obowiązujących przepisów i Polskich Norm oraz wymogów i zasad 
obowiązujących u Udzielającego Zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie pokrywa we własnym zakresie koszty utrzymania swojej odzieży ochronnej i roboczej 
w należytym stanie. 

 
§ 6 

Sprzęt, aparatura i materiał medyczne 
1. Świadczenie usług zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie odbywać się będzie przy zastosowaniu 

sprzętu i aparatury medycznej Udzielającego zamówienia, udostępnianych Przyjmującemu zamówienie w celu 
realizacji umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu materiałów medycznych oraz 
materiałów i artykułów sanitarnych dostarczonych przez Udzielającego zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dbania o należyty stan sprzętu i aparatury Udzielającego 
zamówienia, oraz jego prawidłowe i efektywne wykorzystanie. 

4. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do korzystania w trakcie wykonywania przez 
niego świadczeń zdrowotnych, z obiektów i infrastruktury należącej do Udzielającego zamówienia, w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonania świadczeń i usług określonych umową. 

 
§ 7 

Kontrola realizacji umowy 
1. Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego 
zamówienie i inne instytucje oraz urzędy, w szczególności, w zakresie:  
a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych i ich jakości, 
b) gospodarowania użytkowanym sprzętem, aparaturą medyczną, lekami i innymi  środkami, niezbędnymi do 
udzielania świadczeń zdrowotnych, 
c) zlecanych badań diagnostycznych, 
d) dokonywania rozliczeń ustalających koszty udzielanych świadczeń i należności za udzielane świadczenia, 
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e) prawidłowości ochrony przetwarzanych danych osobowych, 
f) prowadzonej dokumentacji medycznej i sprawozdawczości statystycznej. 
2. Udzielający zamówienie jest zobowiązany do prowadzenia kontroli w sposób niezakłócający wykonywanie przez 
Przyjmującego zamówienie obowiązków określonych w umowie. 
3. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek 
poddawania się kontroli przeprowadzanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1510 z późn. zm.), w zakresie, którego dotyczy umowa oraz przez inne uprawnione organy i osoby, na 
warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie objętym umową. 
 

§ 8 
Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zarówno co do sposobu jej prowadzenia jak i formy oraz treści (w pełnym zakresie). 

2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób 
terminowy i rzetelny. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej. 
4. Obowiązujące w sprawozdawczości druki i formularze zapewnia Udzielający zamówienia. 
 

§ 9 
Wynagrodzenie 

1. Strony zgodnie ustalają, iż należność za udzielane świadczenia zdrowotne w dni od poniedziałku do piątku 
(włącznie) wynosić będzie: 
- za realizację procedury leczniczej określonej w ofercie (pkt.5 lp.1) Zabezpieczenie anestezjologiczne 

zabiegu chirurgicznego – ………………. zł (słownie: ………………………..) za 1 świadczenie. 
- za realizację procedury leczniczej określonej w ofercie (pkt.5 lp.2) konsultacja anestezjologiczna – 

……………….. zł (słownie         ……………………………….) za 1 świadczenie. 
- za realizację procedury leczniczej określonej w ofercie (pkt.5 lp.3) wymiana rurki tracheotomijnej u pacjentów 

oddziału rehabilitacji – ……………….. zł (słownie ……………..……… ) za 1 świadczenie. 
2. Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie w terminach miesięcznych na podstawie rachunku 

wystawianego przez Przyjmującego zamówienie wraz z ewidencją terminów wykonanych świadczeń, 
potwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Udzielającego zamówienie. 

3. Rachunek miesięczny, o którym mowa w punkcie drugim, za który ma zostać wypłacona należność, Przyjmujący 
zamówienie składa Udzielającemu zamówienie w terminie do piątego dnia następnego miesiąca. Wypłata 
nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia poprawnie złożonego rachunku wraz załącznikiem przez Przyjmującego 
zamówienie, na wskazany przez niego rachunek bankowy. 

4. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień w którym nastąpiło obciążenie rachunku 
bankowego Udzielającego zamówienie. 

5. Stawki wynagrodzenia wskazane wyżej mają charakter ryczałtowy i obejmują wszelkie koszty pełnego, 
prawidłowego, terminowego i zgodnego z umową, wykonania świadczeń oraz czynności o których mowa w § 2 
umowy.  

 
§ 10 

Zakazy i ograniczenia 
1. Przyjmującemu zamówienie nie wolno, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, przyjmować jakichkolwiek 

dóbr od pacjentów oraz ich rodzin, którym udziela lub udzielał świadczeń zdrowotnych, a także żądać ich 
przekazania w przyszłości. 

2. Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystywać udostępnionych przez Udzielającego zamówienie 
pomieszczeń, wyposażenia medycznego (sprzęt i aparatura), środków transportu oraz materiałów medycznych 
oraz materiałów i artykułów sanitarnych do udzielania innych, niż objęte niniejszą umową świadczeń 
zdrowotnych lub usług, bez uzyskania uprzedniej zgody Udzielającego zamówienie. W przypadku stwierdzenia 
wykorzystania ww. rzeczy bez zgody Udzielającego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest 
niezwłocznie zwrócić Udzielającemu zamówienie ich równowartość. W przypadku stwierdzenia wykorzystania 
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użyczonych przez Udzielającego zamówienie obiektów (pomieszczeń) w innych celach niż związane z realizacją 
umowy przez Przyjmujący zamówienie,  Udzielający zamówienie ma prawo wypowiedzieć umowę bez 
zachowania okresu wypowiedzenia z winy Przyjmującego zamówienie.  

3. Przyjmującemu zamówienie nie wolno prowadzić na terenie obiektów (pomieszczeń) Udzielającego zamówienie 
jakiejkolwiek działalności – w tym medycznej, wykraczającej poza zakres świadczeń wynikających z niniejszej 
umowy, w tym także na rzecz pacjentów OCR Korfantów. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu, 
Udzielający zamówienie ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy 
Przyjmującego zamówienie.  

 
§ 11 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń 
1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za osobiste ordynowanie leków, materiałów medycznych, 

środków leczniczych i pomocniczych oraz wykonywane zabiegi. 
2. Ordynowanie leków powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z 

Receptariuszem Szpitalnym i regulaminem ordynacji leków wprowadzonych przez Udzielającego zamówienie. 
3. Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie ponoszą odpowiedzialność solidarną za wyrządzone szkody 

przy udzielaniu świadczeń określonych w §2 niniejszej umowy. 
4. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania wyrządzające szkodę w 

majątku Udzielającego zamówienie na zasadach ogólnych, w tym określonych w kodeksie cywilnym. 
5. Przyjmujący zamówienie powinien spełniać wymagania zdrowotne niezbędne do wykonywania świadczeń na 

podstawie odrębnych przepisów. 
 

§ 12 
Czas obowiązywania umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r. 
 

§ 13 
Zmiana warunków umowy 

1. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla udzielającego zamówienia, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
przyjmującego zamówienie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Każda zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
Kary umowne 

1. Na wypadek nie wykonania lub nie należytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszej umowie przez 
Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia może żądać zapłaty kar umownych każdorazowo  w 
wysokości do 3-krotnych należności miesięcznych (obliczonych jako średnia z trzech ostatnich miesięcy 
poprzedzających żądanie zapłaty kary umownej) określonych w §9 niniejszej umowy.  

2. Strony oświadczają, że kwoty kar umownych mogą być kompensowane z bieżącymi należnościami 
Przyjmującego zamówienie. 

3. W przypadku nieterminowego stawienia się w OCR Korfantów Przyjmującego zamówienie, jeżeli skutkiem 
powyższego będzie opóźnienie wykonania zabiegu operacyjnego, albo jeżeli spowoduje to inne utrudnienia 
organizacyjne dla Udzielającego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej o wartości nie mniejszej od 2-krotnosci wynagrodzenia należnego za  wykonanie procedury leczniczej 
lub konsultacji anestezjologicznej, która została wykonana z opóźnieniem. Kara za spóźnienie stanowi sumę kar 
liczonych za dany dzień odrębnie dla każdej spóźnionej procedury leczniczej lub konsultacji anestezjologicznej. 

4. W przypadku niestawienia się Przyjmującego zamówienie w dniu wykonywania świadczenia zdrowotnego, jeżeli 
skutkiem powyższego będzie odwołanie zabiegu operacyjnego, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 
zapłaty kary umownej o wartości nie mniejszej od 10-krotnosci wynagrodzenia należnego za  wykonanie 
procedury leczniczej lub konsultacji anestezjologicznej, która nie została wykonana. Kara za niestawiennictwo 
stanowi sumę kar liczonych za dany dzień odrębnie dla każdej niewykonanej procedury leczniczej lub konsultacji 
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anestezjologicznej. 
5. Kary umowne mogą być naliczane za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków umownych 

odrębnie. W przypadku wypowiedzenia umowy z winy Przyjmującego zamówienie przez Udzielającego 
zamówienie, Przyjmującego zamówienie może zostać obciążony karą umowną w wysokości 15% (brutto) kwoty, 
którą Zamawiający przeznaczył ogłaszając konkurs na sfinansowanie zamówienia. 

6. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej, Udzielający zamówienia zastrzega 
sobie prawo żądania odszkodowania w wysokości przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej, na 
zasadach ogólnych, określonych w obowiązujących przepisach. 

 
§15 

Rozwiązanie umowy 
1. Umowa ulega rozwiązaniu: 

a. z upływem czasu, na który była zawarta;  
b. z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;  
c. wskutek pisemnego oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia; 
d. wskutek pisemnego oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy 

druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem 

na koniec miesiąca kalendarzowego. 
3. Wypowiedzenia można dokonać na koniec miesiąca kalendarzowego. 
4. Udzielający zamówienia może wypowiedzieć umowę w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonywania 

(wypełniania obowiązków) przez Przyjmującego zamówienie, w szczególności: 
a. niewypełnienia warunków umowy lub wadliwego ich wykonywania, a przede wszystkim negatywnej oceny 

merytorycznej udzielanych świadczeń, ograniczenie dostępności świadczeń i zawężenia ich zakresu, 
b. powtarzającego się naruszania Regulaminu Porządkowego obowiązującego w OCR, 
c. rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy. 

5. Udzielający zamówienie może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej ze skutkiem       natychmiastowym (bez 
zachowania okresu wypowiedzenia) w razie: 

a. rażącego naruszenia postanowień umowy przez Przyjmującego zamówienie, 
b. występowania uzasadnionych skarg pacjentów, gdy wynikają one z naruszenia obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy oraz przepisów prawa, 
c. utraty, ograniczenia, zawieszenia itp. prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego 

zamówienie. 
d. niemożności wykonywania umowy przez Przyjmującego zamówienie z przyczyn leżących po jego stronie (np. 

przewlekła choroba). 
6. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę w przypadku rażącego naruszenia istotnych postanowień 

umowy przez Udzielającego zamówienie. 
7. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę w formie pisemnej ze skutkiem   natychmiastowym (bez 

zachowania okresu wypowiedzenia) w razie zwłoki Udzielającego  zamówienia w płatności rachunku, o którym 
mowa w § 9 ust. 2, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

8. Umowa ulega rozwiązaniu w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalszą jej realizację, przez które 
rozumie się w szczególności: 
a. utratę przez Przyjmującego zamówienie koniecznych uprawnień do realizacji świadczeń zdrowotnych, 
b. zaprzestanie realizacji świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego zamówienia, 
c. w razie wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przyjmującego zamówienie, jeżeli nie 

zawrze niezwłocznie kolejnej umowy ubezpieczenia. 
9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Udzielającego zamówienie o 

zaistnieniu okoliczności, o których mowa w punkcie 7, oraz spowodowanej innymi przyczynami braku możliwości 
udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w niniejszej umowie lub mających zastosowanie 
przepisów prawa. 

10. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą poinformowania na piśmie drugiej strony o zaistniałych okolicznościach 
stanowiących podstawę jej wypowiedzenia. 
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§ 16 
1. Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu zamówienie dane osobowe do przetwarzania, w trybie art. 28 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie Rozporządzeniem 
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień i wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2018. poz.1000). 

4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 
 

§17 
Postanowienia końcowe 

1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania tajemnicy w zakresie warunków i treści niniejszej umowy. 
2. Strony zobowiązują się rozwiązywać spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy w drodze 

negocjacji. W przypadku braku porozumienia między stronami na tle realizacji postanowień niniejszej umowy 
rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienie. 

3. W spawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

Udzielający zamówienia                                                                                     Przyjmujący zamówienie 


