
UMOWA 
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

zawarta w dniu …………...r. w Grójcu, na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) pomiędzy:

Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Grójcu
05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10
Regon 142203546, NIP 797-201-92-61, KRS 0000351118
reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – mgr Joannę Czarnecką

zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia
a
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….…….

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie.

Mocą zgodnego  oświadczenia  woli,  po  przeprowadzeniu  konkursu  ofert  strony  umowy
ustalają co następuje:

§ 1

1.  Udzielający  zamówienia  zleca  Przyjmującemu zamówienie  wykonywanie  świadczeń
zdrowotnych określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonywanie  świadczeń, o których mowa w ust.  1 odbywało się będzie na podstawie
imiennych skierowań wystawionych przez Udzielającego zamówienia.

§ 2

1. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w siedzibie Przyjmującego zamówienie.
2.  Odbiór  wyników  badań odbywał  się będzie  przez  upoważnionych  pracowników
Udzielającego zamówienia na podstawie wzajemnych uzgodnień telefonicznych.

§ 3

Przyjmujący zamówienie  oświadcza,  że w ramach prowadzonej  działalności  zajmuje  się
udzielaniem świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy.

§ 4

Przyjmujący  zamówienie  nie  może  powierzyć wykonania  zobowiązań wynikających  z
niniejszej  umowy  innej  placówce  bez  zgody  Udzielającego  zamówienia  wyrażonej  na
piśmie.



§ 5

1. Za wykonywanie badań Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie zgodnie
z cenami podanymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2.  Podstawą do  uregulowania  należności  Przyjmującemu  zamówienie  jest  faktura  VAT
wystawiana  na  koniec  każdego  miesiąca,  zgodnie  z  prowadzoną ewidencją wykonanych
badań.
3.  Przyjmujący  zamówienie  załączy  każdorazowo  do  wystawionej  faktury  specyfikację
wykonanych badań według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Udzielający zamówienia zobowiązany jest do uregulowania należności w terminie 30 dni
od  daty  wystawienia  faktury  na  rachunek  bankowy  Przyjmującego  zamówienie w
………………………………………………………..

§ 6

1.  Przyjmujący  zamówienie  zapłaci  Udzielającemu  zamówienia  karę umowną w
wysokości 1 % wartości danego świadczenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu badania.
2.  Zastrzeżenie  kary  umownej  nie  wyłącza  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach
ogólnych.

§ 7

Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do:
1.  Zawarcia  umowy  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności
gospodarczej przez czas trwania umowy.
2. Okazania oryginału polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt. 1 oraz dostarczenia
kopii polisy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 8

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………. do …………………

§ 9

Jeżeli  w  toku  wykonywania  umowy  wystąpią okoliczności,  których  strony  nie  mogły
przewidzieć przy jej  zawieraniu,  będzie  to  podstawą do  wystąpienia stron o  renegocjację
warunków umowy.

§ 10

Udzielający zamówienia ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
wypowiedzenia w przypadku:
1. Nieudokumentowania, w terminie 10 dni od daty podpisania umowy przez Przyjmującego
zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o
której mowa w § 7.
2.  Rażącego naruszenia  przez  Przyjmującego zamówienie  istotnych postanowień umowy
dotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 11



Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają formy  pisemnej  w  postaci  aneksu  pod  rygorem
nieważności.

§ 12

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§ 13

Spory  mogące  wyniknąć z  niniejszej  umowy będą rozstrzygane  przez  sąd  właściwy  dla
siedziby Udzielającego zamówienia.

§ 14

1.  Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się do  poddania  kontroli  Udzielającego
zamówienie  oraz  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  zakresie  wykonywania  świadczeń
zdrowotnych będących przedmiotem umowy.
2.  Przyjmujący zamówienie  zobowiązuje się do uzupełniania  danych o zawartej  umowie
podwykonawstwa w aplikacji informatycznej udostępnionej przez NFZ (portal NFZ).

§ 15

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej
na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze
Stron.

…………………………… ………………………………….

Udzielający zamówienia                                                          Przyjmujący zamówienie



Załącznik nr 1 do umowy

Lp. Nazwa badania Cena brutto
zł (1 badanie)

Czas
oczekiwania
na badanie

1. przewodzenie w 1 nerwie
w tym:
- włókna ruchowe z falą F

- włókna czuciowe

2. przewodzenie we włóknach ruchowych lub czuciowych
techniką krótkich segmentów

3. badanie splotu barkowego (ocena 9-ciu nerwów)

4. przewodzenie  w  n.  strzałkowym  (gałąź  głęboka  i
powierzchowna), ocena odpowiedzi z 3 mięśni

5. próba miasteniczna

6. elektromiografia ilościowa – 1 mięsień1

7. próba tężyczkowa

8. elektroda igłowa jednorazowa

…………………………… ………………………………….

Udzielający zamówienia                                                          Przyjmujący zamówienie

1 cena badania bez wartości elektrody igłowej;



Załącznik nr 2 do umowy

SPECYFIKACJA WYKONANYCH BADAŃ

Lp. PESEL
pacjenta

Data
wykonania

badania

Rodzaj
wykonanego

badania

Cena
wykonanego

badania

Nazwisko i imię
lekarza

kierującego

Nazwa
poradni

lub oddziału



UMOWA   O POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH  DO UMOWY nr PCMG/K-1/2020 

 z dnia ……...2020r. 

Zawarta w dniu ………….2020r. pomiędzy 

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Grójcu  przy  ulicy  Ks.  Piotra  Skargi  10,  spółką  wpisanego  do  rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000351118, posiadającą

REGON 142203546 NIP 7972019261 reprezentowaną przez:

Joannę Czarnecką  – Prezesa Zarządu

(zwaną dalej „Zleceniodawcą”)

a 

…………………………………………………………………………..., z siedzibą w …………………... przy ul. 

…………………………………. działającą w oparciu o wpis do …………………………………………………... nr 

………………………………………………...  

REGON: ……………………………………………..., NIP: ……………………………………….. reprezentowaną 

przez : 

…………………………………………….………………..……….

…………………………………………………………………..…..

(zwaną dalej „Zleceniobiorcą”)

§ 1

DANE OSOBOWE

1. Zleceniodawca jako administrator danych osobowych (dalej „Administrator”) powie
rza Zleceniobiorcy, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da
nych oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (DZ.Urz.UE.L.nr  119)  (dalej  „RODO”),  
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie określonym Umową, związa
nym z realizacją Przedmiotu Umowy (określony w § 1 Umowy).

2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie operacje wykonywane 
na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowy-
wanie, zmienianie, udostępnianie odczytu danych i ich usuwanie, w rozumieniu art. 7 
pkt. 2 ustawy oraz  w rozumieniu art. 4 pkt. 2 RODO (dalej „Przetwarzanie Danych 
Osobowych”).



3. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy do Przetwarzania Dane Osobowe pacjentów,

dotyczące kategorii osób, których dane dotyczą:

• numer ewidencyjny PESEL

             • imię i nazwisko

4. Zleceniodawca  powierza Zleceniobiorcy Przetwarzanie Danych Osobowych w celu

o którym mowa w ust. 1 i w zakresie, o którym mowa w ust. 3. 

5. Zleceniobiorca będzie Przetwarzał Dane Osobowe w ramach powierzenia Przetwarza-
nia Danych Osobowych wyłącznie w celu i  w zakresie niezbędnym do wykonania  
Umowy. Zleceniobiorca nie może zmieniać celu ani zakresu danych osobowych

powierzonych do przetwarzania.

6. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe Prze-
twarzanie Danych Osobowych powierzonych przez Administratora, w zakresie i celu 
określonym Umową.

7. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że będzie Przetwarzał Dane Osobowe, w tym uzyski
wał do nich dostęp, w ramach Infrastruktury Informatycznej, z zastrzeżeniem ust. 8. 
Przez Infrastrukturę  Informatyczną  rozumie  się  całokształt  rozwiązań  sprzętowo-
programowych i  organizacyjnych stanowiących podstawę wdrożenia i  eksploatacji  
systemów informatycznych. Zleceniobiorca oświadcza, iż Infrastruktura Informatycz
na znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Zleceniobiorca może Przetwarzać Dane Osobowe, o których mowa w ust. 2 Umowy 
także w postaci papierowej, o ile będzie to uzasadnione wykonaniem Umowy.

9. Zleceniobiorca przetwarza powierzone dane wyłącznie w siedzibie Zleceniodawcy. W 
uzasadnionych przypadkach Zleceniobiorca po uprzednim pisemnym uzyskaniu zgody
Zleceniodawcy będzie mógł przetwarzać dane poza siedzibą Zleceniodawcy.

10. Zleceniobiorca zobowiązuje się:

1) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpo-
wiedni stopień bezpieczeństwa, w tym środki o których mowa w art. 32 
RODO;

2) umożliwić Administratorowi na każde żądanie dokonania oceny stosowanych 
środków  technicznych  i  organizacyjnych,  aby  przetwarzanie  odbywało  się  
zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki  o ile są one niewystarczające 
do tego, aby zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie powierzonych danych 
osobowych;



3) pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z  obowiązków określonych w
art. 32-36 RODO. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazywać
Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia  dotyczące sto-
sowanych środków zabezpieczenia  danych osobowych, przypadków narusze-
nia ochrony danych osobowych oraz  zawiadamiania  o tym organu nadzor-
czego lub osób, których dane osobowe dotyczą, przeprowadzenia oceny skut-
ków dla ochrony danych oraz uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i 
wdrożenia zaleceń organu;

4) pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organi-
zacyjne, w wywiązywaniu się z  obowiązku odpowiadania na żądanie  
osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w 
art. 15-22 RODO;

5) umożliwić przeprowadzenie audytów lub inspekcji w zakresie zgodności ope-
racji przetwarzania danych osobowych z prawem i Umową. Audyty lub in-
spekcje o których mowa powyżej mogą być przeprowadzone przez podmioty 
trzecie upoważnione przez Administratora;

6) usunąć lub zwrócić po zakończeniu Umowy, zależnie od decyzji Administrato-
ra, wszelkie dane osobowe oraz usunąć wszelkie ich kopie;

7) informować niezwłocznie Administratora, jeżeli zdaniem Zleceniobiorcy wyda-
ne mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o 
ochronie danych;

8) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez
organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych oso-
bowych,  po  uprzednim  poinformowaniu  Administratora,  dotyczących  Prze
twarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO. 

11. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do wykonania polecenia Administratora dotyczą-
cego stosowanych środków zabezpieczenia danych osobowych, w sytuacji gdyby ich 
zastosowanie mogło spowodować zagrożenie bezpieczeństwa danych osobowych.

12. Zleceniobiorca zobowiązuje się Przetwarzać Dane Osobowe  zgodnie z udokumento-
wanymi poleceniami Administratora. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Administra-
tor poleca Przetwarzanie Danych Osobowych Zleceniobiorcy. Niniejsze postanowienie

Zleceniodawca i Zleceniobiorca zgodnie uznają za udokumentowane polecenie Admi-
nistratora, w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a w związku z art. 29 RODO. 

13. Zleceniodawca nie upoważnia Zleceniobiorcę do nadawania upoważnień do Przetwa-
rzania Danych Osobowych w jego imieniu.



14. Zleceniodawca nie wyraża zgody na podpowierzenie przetwarzania danych osobo-
wych na rzecz innych podmiotów.

15. Zleceniodawcy  przysługuje  prawo kontroli,  czy  środki  zastosowane przez  Zlecenio-
biorcę przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu danych osobowych powierzonych do Prze-
twarzania, spełniają wymagania dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z 
bez względnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Ustawy, Rozpo-
rządzenia i RODO.

16. W ramach wykonania przez Zleceniodawcę prawa kontroli, o którym mowa w ust.16:

1) Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do ścisłej  współpracy  w zakresie  kontroli  i  
udzielania Zleceniodawcy wszelkich informacji dotyczących sposobu przetwa-
rzania i zabezpieczenia danych osobowych;

2) Zleceniodawca będzie korzystał z tego prawa w dni robocze, w godzinach pra-
cy Zleceniobiorcy;

3) kontrola może zostać wykonana w formie:

a. wizji lokalnej miejsca Przetwarzania Danych Osobowych – w tym przy-
padku Zleceniodawca i  Zleceniobiorca uzgodnią termin kontroli  jednak nie  
później niż 10 dni roboczych od powiadomienia Zleceniobiorcy przez Zlecenio-
dawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli;

b. pisemnego żądania przedstawienia określonych informacji dotyczących
Przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych;

17. Zleceniobiorca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi, na żądanie Zlecenio-
dawcy w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania, w szczególnych przypadkach, 
tj.:

1) wyjaśnianie okoliczności incydentów bezpieczeństwa;

2) udzielenie odpowiedzi organom uprawnionym z mocy prawa do żądania infor-
macji.

3) Zleceniodawca może przekazać Zleceniobiorcy w formie pisemnej istotne zalecenia  
pokontrolne, a Zleceniobiorca zobowiązuje się je zrealizować, o ile ich realizacja nie 
będzie niezgodna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisa-
mi Ustawy, Rozporządzenia, RODO oraz Umowy.

18. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy:

1) o kontrolach, jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym 
lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Zleceniobiorcę danych osobo-
wych na podstawie Umowy;



2) o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwa-
rzania Danych Osobowych, o których mowa powyżej, skierowanych do Wyko-
nawcy, 

3) o wszelkich planowanych, o ile Zleceniobiorcy są wiadome, lub realizowanych 
kontrolach dotyczących przetwarzania u Zleceniobiorcy Danych Osobowych, o 
których mowa powyżej, w szczególności prowadzonych przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

19. W przypadku, gdy Zleceniodawca zamierza uczestniczyć w postępowaniach i kontro-
lach, o których mowa w ust. 16, Zleceniobiorca zobowiązany jest umożliwić Zlecenio-
dawcy lub upoważnionej przez Zleceniobiorcę osobie uczestnictwo w takich czynno-
ściach.

§ 5

Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  jeden  dla
Zleceniobiorcy  oraz dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy. 

 ZLECENIOBIORCA                                                                  ZLECENIODAWCA


