UMOWA nr ........................
o wykonywanie usług medycznych
zawarta w Strzelinie dnia …...................... roku
pomiędzy ZAKŁADEM KARNYM , z siedzibą w Strzelinie przy ulicy Ząbkowickiej 68, 57-100 Strzelin
NIP: 9141262497 , REGON: 000835450
reprezentowanym przez:
Dyrektora - płk Roberta Stasza
zwanym dalej w umowie Zleceniodawcą
a
…................................................ z siedzibą w ........................................................................wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez …...................................................................
….................................. pod numerem......................,
NIP: …...................., REGON: …......................,
zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez
…...............................................pod numerem ….........................
reprezentowaną przez:
…...........................................................................
zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą.
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług medycznych z zakresu badań
profilaktycznych osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników i funkcjonariuszy Zleceniodawcy
obejmujących:
 wykonywanie badań laboratoryjnych, badań EKG i zdjęć RTG,
 badania przez lekarza okulistę, lekarza medycyny pracy, neurologa, laryngologa, psychologa, w miarę
potrzeb Zleceniodawcy.
§2
1. Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest …............................................ położone w ….....................
2. Wykonanie badań będzie odbywać się na podstawie wykazu zawierającego dane osobowe pracowników
podlegających badaniom oraz rodzaj zlecanego badania, sporządzonego przez Zleceniodawcę.
3. Usługi, o których mowa w § 1 wykonywane będą w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od
dnia zarejestrowania bądź zgłoszenia się pacjenta na badania.
§ 3.
1. Strony ustalają kwotę brutto za podstawowe badania jednego pracownika, zgodnie z Załącznikiem
nr 1 do umowy. Wykonane badania będą rozliczane comiesięcznie na podstawie wystawionego rachunku
zgodnie z § 3 ust. 2.
2. Wykonawca za wykonanie badań w danym miesiącu wystawia rachunek do 10 dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni, płatny w ciągu 30 dni od dnia wystawienia rachunku.
§4
1. Umowa obowiązuje od 01.11.2020 roku do 31.10.2021 roku.
2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia,
w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca.
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Zleceniobiorca, od niewypłaconego w terminie
wynagrodzenia, będzie miał prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
4. Zleceniodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku naruszenia
przez Zleceniobiorcę postanowień umowy, szczególnie w przypadku: a) ograniczenia dostępności do
świadczeń; b) złej jakości świadczeń; c) utraty przez Zleceniobiorcę uprawnień do udzielania świadczeń

zdrowotnych objętych przedmiotem umowy.
§5
1. Zleceniobiorca oświadcza, że w celu prawidłowego wykonania umowy zobowiązuje się do współdziałania
ze Zleceniodawcą.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami, aparaturą, urządzeniami,
wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania usług medycznych
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, oraz że dysponuje personelem medycznym w odpowiedniej
liczbie posiadającym wykształcenie i kwalifikacje medyczne odpowiednie do zakresu zleconych do
wykonania świadczeń zdrowotnych.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia zleconych czynności ze szczególną starannością,
wykorzystaniem obowiązujących standardów i procedur medycznych, posiadaną wiedzą specjalistyczną
i doświadczeniem zawodowym.
§6
1. Zleceniobiorca na żądanie Zleceniodawcy lub upoważnionej przez niego osoby, w każdym czasie podda
się kontroli w zakresie powierzonych zadań oraz udzieli informacji oraz udostępni dokumenty niezbędne
do oceny wykonywanych przez niego czynności.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że podda się kontroli przedstawicieli NFZ lub innych uprawnionych do tego
organów w zakresie wykonywania niniejszej umowy.
§7
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości
statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Udostępnienie dokumentacji medycznej prowadzonej przez Zleceniobiorcę odbywa się zgodnie
z przepisami ustawy o działalności leczniczej i ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
§8
Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie to obejmuje
okres trwania umowy.
§9
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania oraz spełnienia prawnych obowiązków określonych
w:
a) treści 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, s.1) ( dalej Rozporządzenia);
b) ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wraz
z aktami wykonawczymi;
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania oraz spełnienia prawnych obowiązków określonych
w:
a) treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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, s.1) ( dalej Rozporządzenia);
b) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wraz
z aktami wykonawczymi;
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) zachowania w tajemnicy danych osobowych pacjenta i informacji z nim związanych, a uzyskanych

w związku z wykonywaniem zleconych czynności. Przetwarzania danych osobowych pacjenta
i uzyskanych informacji Zleceniobiorca może dokonywać wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów
prawnych i na zasadach obowiązujących u Zleceniodawcy, tylko w celu i w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych,
b) przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia,
c) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych w związku
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych
informacji/danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej Umowie,
d) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych wzajemnie otrzymanych, związanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów
obowiązującego prawa i w zakresie określonym Umową,
e) nie ujawniania stronom trzecim, źródła pozyskanych informacji/danych, zarówno w całości, jak
i w części, nie sporządzania kopii, ani w jakikolwiek inny sposób informacji tych i danych osobowych nie
powielania,
f) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych stosowanych przez Zleceniodawcę,
g) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas wykonywania
przedmiotu Umowy, wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych),
dokumentów bądź innych nośników z informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczy
i niezwłocznie przekaże zabezpieczone informacje/dane, dokumenty bądź nośniki do Inspektora Ochrony
Danych Zleceniodawcy lub bezpośrednio do Zleceniodawcy.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną Ogólnego rozporządzenie o ochronie
danych osobowych (RODO).
§ 10
1. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
2. Załączniki stanowią integralną część umowy.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Spory wynikłe z obowiązywania niniejszej umowie rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
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