
                                                                                                                                   Załącznik nr 4 do SWKO
 U  M  O  W  A       Nr …........

o świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych
zawarta w dniu …...........  pomiędzy  :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zelowie, 97-425 Zelów,  ul. Żeromskiego 21
–  wpisanym  do Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod   numerem 0000079182,  NIP  7691965895,  REGON
592163380, reprezentowanym przez:
- Piotra Tomczyka – Dyrektora SPZOZ w Zelowie 
  zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą
a

…...............................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części Umowy Zleceniobiorcą
§ 1

Zleceniodawca  zleca  a  Zleceniobiorca  podejmuje  się  wykonywania  badań  laboratoryjnych  dla  pacjentów
Zleceniodawcy  na  podstawie  wystawionego  skierowania.  Wykonywane  będą  wszystkie  rodzaje  badań,
wymienione w załączonym formularzu cenowym, które będą wykonywane w laboratorium diagnostycznym,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
1.Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2001 Nr 100, poz. 1083).
2. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23 marca 2006 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych

laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006, Nr 61; poz. 435).
3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać

medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r Nr 43, poz. 408).
4.Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji

medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1069).
5.Ustawie  z  dnia  15 kwietnia  2011 roku o działalności  leczniczej  (Dz.  U.  z  2011 r.  Nr 112,  poz.  654 z

późn.zm.).
§ 2

1.Wynik  badań  składa  się  z  wydruku  komputerowego.  Wynik  badania  wysyłany  jest
    w   formie papierowej oraz poprzez łącze internetowe on-line. 
2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych badań.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania badania.

§ 3 
Badania wykonywane będą w siedzibie Zleceniobiorcy ….................................................................................

  § 4
Zleceniobiorca  nie  może  powierzyć  zobowiązań  wynikających  z  niniejszej  umowy  innej  osobie  lub
podmiotowi bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

§ 5
1. Za wykonanie poszczególnych czynności określonych w §1 przysługuje wynagrodzenie wg cennika, który

stanowi załącznik do niniejszej umowy – formularz cenowy.

§ 6
1.Strony umawiają się na comiesięczne regulowanie należności. Podstawą do obliczenia będzie zestawienie

przygotowane przez Zleceniobiorcę ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego sporządzonego na podstawie
skierowań i wykonanych badań dla przyjętych w danym miesiącu pacjentów. Zleceniobiorca wystawi fakturę
VAT/rachunek. Strony ustalają termin płatności na 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zleceniodawcę
na rachunek bankowy …................................................................................

2.Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć do faktury/rachunku wykazu wykonanych badań.
3.Zleceniobiorca  ma  prawo  zawiesić  wykonywanie  badań  w  razie  braku  kolejnych  dwóch

 wpłat, do czasu uregulowania należności.
4.Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania sumarycznego wykazu wykonanych  badań comiesięcznego

oraz za I półrocze w terminie do 15 VII oraz II półrocze w terminie do 15 I następnego roku.

§ 7



Dane „Zleceniodawcy” do wystawiania rachunku/faktury VAT:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie
Ul. Żeromskiego 21
97-425 Zelów
NIP 7691965895
Rachunek/fakturę VAT należy przesłać na adres: jw.

§ 8
1. Zleceniobiorca zobowiązuje  się  poddania  kontroli  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  na  zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164,poz. 1027) w zakresie wynikającym z umowy.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się poddania kontroli Zleceniodawcy w zakresie spełniania zasad jakości.

§ 9
1.Zleceniobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone

ubezpieczonym w związku z udzieleniem bądź zaniechaniem udzielenia świadczeń zdrowotnych będących
przedmiotem umowy na czas jej trwania.

2. Zleceniobiorca  zawrze  umowę  ubezpieczenia  OC zawiera  najpóźniej  w dniu  poprzedzającym  dzień,  od
którego obowiązuje umowa na udzielanie świadczeń.

3.Zleceniobiorca zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia i nie zmniejszenia jego zakresu oraz
sumy ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

4.Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia Zleceniodawcy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy
uwierzytelnionej kserokopii polisy ubezpieczeniowej.

§ 10
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia  31.12.2023 r.                    
2. Umowa ulega rozwiązaniu:

1) z upływem czasu, na który została zawarta,
2) z dniem zakończenia udzielenia określonych świadczeń zdrowotnych,
3) wskutek  oświadczenia  jednej  ze  stron  z  zachowaniem  7  dniowego  okresu  wypowiedzenia

w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.
4)  w pozostałych przypadkach z zachowaniem 1 miesiąca

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12
Wszelkie  zmiany  wymagają  pisemnej  zgody  każdej  ze  stron  pod  rygorem  nieważności.

§ 13
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  ze stron.  

Wykaz załączników do umowy:
1. Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
2. Załącznik nr 2 – Cennik



 Załącznik nr 1 do umowy nr

UMOWA
powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w dniu ... ……………….. r. w …………… pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zelowie, 97-425 Zelów,  ul. Żeromskiego 21
– wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem 0000079182, NIP 7691965895, REGON
592163380, reprezentowanym przez:
- Piotra Tomczyka – Dyrektora SPZOZ w Zelowie, zwanym w treści umowy „Administratorem danych”
a
.................................................................................................................................,  wpisaną  do  rejestru
przedsiębiorców  pod  nr  KRS  ...............,  NIP  ....................,  REGON  .....................,  reprezentowaną
przez .......................................................,
zwaną w treści umowy „Podmiotem przetwarzającym”

PREAMBUŁA
Zważywszy na:
Rozporządzenie 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.U.UE.L.2016.119.1 zwane dalej RODO
oraz
Umowę z  dnia  ………..  o  udzielenie  świadczeń  zdrowotnych  nr  ...............  (umowa główna)  łączącą
strony
Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2.  Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  przetwarzać  powierzone  mu  dane  osobowe  zgodnie
 z niniejszą umową, RODO oraz innymi przepisami prawa, które dotyczą ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi przewidziane
w przepisach RODO.

§ 2
Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane:
zwykłe jak i szczególnych kategorii pacjentów Administratora danych w postaci imion i nazwisk, adresu
za-mieszkania, nr PESEL itd.).
2.  Powierzone  przez  Administratora  danych  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu i zakresie wynikającym bezpośrednio z umowy głównej.

§ 3
Obowiązku podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia  poprzez  stosowanie  odpowiednich  środków  technicznych  i  organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem
danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.
2.  Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  dołożyć  należytej  staranności  przy  przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, przetwarzanych danych
przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu, o której mowa
 w art. 28 ust. 3 pkt b RODO.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa oraz
usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują
przechowywanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt g RODO.



6.  W  miarę  możliwości  Podmiot  przetwarzający  pomaga  Administratorowi  danych  w  niezbędnym
zakresie  wywiązywać  się  z  obowiązku  odpowiadania  na  żądania  osoby,  której  dane  dotyczą  oraz
wywiązywania  się  z obowiązków określonych w art.  32-36 RODO, zgodnie z art.  28 ust.  3 pkt e,  f
RODO.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki
zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 48 h.

§ 4
Prawo kontroli

1. Administrator danych ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy
przetwarzaniu  i  zabezpieczeniu  powierzonych  danych  osobowych  spełniają  postanowienia  umowy,
zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h RODO.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego
i z minimum 7 dniowym uprzedzeniem.
3.  Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  do  usunięcia  uchybień  stwierdzonych  podczas  kontroli
 w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4.  Podmiot  przetwarzający  udostępnia  Administratorowi  danych  wszelkie  informacje  niezbędne
 do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5
Dalsze powierzenia danych do przetwarzania (podpowiedzenie)

1.  Podmiot  przetwarzający  może  powierzyć  dane  osobowe  objęte  niniejszą  umową  do  dalszego
przetwarzania  podwykonawcom jedynie  w celu  wykonania  umowy głównej  po  uzyskaniu  uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.
2. Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie
zostały  nałożone  na  Podmiot  przetwarzający  w  niniejszej  umowie  oraz  działać  zgodnie
 z postanowieniami  RODO i innych aktów prawa powszechnie obowiązującego regulujących kwestię
przetwarzania danych osobowych.
3.  Podmiot  przetwarzający  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Administratora  danych  za  nie
wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych, w szczególności
obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych
 i technicznych, aby przetwarzanie odpowiadało wymogom aktualnie obowiązujących przepisów prawa
 w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych
osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych
 o  jakimkolwiek  postępowaniu,  w  szczególności  administracyjnym  lub  sądowym,  dotyczącym
przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji  administracyjnej  lub  orzeczeniu  dotyczącym  przetwarzania  tych  danych,  skierowanych
 do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych
kontrolach  i  inspekcjach  dotyczących  przetwarzania  w  Podmiocie  przetwarzającym  tych  danych
osobowych,  w  szczególności  prowadzonych  przez  inspektorów  upoważnionych  przez  Generalnego
Inspektora  Ochrony  Danych  Osobowych.  Niniejszy  ustęp  dotyczy  wyłącznie  danych  osobowych
powierzonych przez Administratora danych.

§ 7
Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia na czas trwania umowy głównej.
2.  W  każdym  wypadku  niniejsza  umowa  przestaje  wiązać  Strony  z  dniem,  z  którym  przestają  być
związane postanowieniami umowy głównej.

§ 8
Rozwiązanie umowy

Administrator  danych  może  rozwiązać  niniejszą  umowę ze  skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot
przetwarzający:
1)  pomimo  zobowiązania  go  do  usunięcia  uchybień  stwierdzonych  podczas  kontroli  nie  usunie  ich
 w wyznaczonym terminie,
2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową,
3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.



§ 9
Poufność

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów,  dokumentów  i  danych  osobowych  otrzymanych  od  Administratora  danych
 i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2.  Podmiot  przetwarzający  oświadcza,  że  w związku ze  zobowiązaniem do zachowania  w tajemnicy
danych  poufnych  nie  będą  one  wykorzystywane,  ujawniane  ani  udostępniane  bez  pisemnej  zgody
Administratora  danych  w  innym  celu  niż  wykonanie  Umowy,  chyba  że  konieczność  ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
3.  Strony  zobowiązują  się  do  dołożenia  wszelkich  starań  w  celu  zapewnienia,  aby  środki  łączności
wykorzystywane  do  odbioru,  przekazywania  oraz  przechowywania  danych  poufnych  gwarantowały
zabezpieczenie  danych  poufnych,  w  tym  w  szczególności  danych  osobowych  powierzonych
 do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§ 10
Postanowienia końcowe

1.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego oraz RODO.
3.  Wszystkie  spory mogące  wyniknąć  w trakcie  realizacji  niniejszej  umowy będą rozstrzygane przez
strony polubownie. Gdyby polubowne rozstrzygnięcie okazało się niemożliwe, spór rozstrzygnięty będzie
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora danych.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.

              Administrator danych                                                                  Podmiot przetwarzający



Załącznik nr 2 do umowy nr
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