
Umowa Nr …………. 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

 

zawarta w dniu …………………………………. roku w Sejnach  

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sejnach z siedzibą w 

Sejnach 16-500, ul. Dr Edwarda Rittlera 2, wpisanym przez Sąd Rejonowy w 

Białymstoku XII Wydział KRS  do rejestru zoz pod numerem 0000016297, NIP: 844-

17-84-785, REGON: 790317340, reprezentowanym przez Pana …………………………..,  

zwanym dalej Udzielającym zamówienia 

a 

 …………………………….z siedzibą ………………………………, wpisanym Przez Sąd  Rejonowy ………….do KRS 

pod numerem….. 

NIP …………………………, Regon ……………………………………..,  

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, 

  

Łącznie zwani dalej Stroną lub Stronami 

 

- w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne, o 

treści następującej:  

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 711 z późn. zm.). 

2. Kodeks Cywilny. 

 

§ 1. 

1. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 

wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej: 

wykonywania opisów badań tomografii komputerowej (zwanym dalej TK) i 

opisów badań radiologicznych (zwanych dalej RTG) w systemie 

teleradiologicznym. 

2. Przyjmujący zamówienie dostarczy opisy badań w terminie: opisy planowe w 

ciągu 24 godzin od chwili otrzymania danych oraz opisy „na cito” do 3 

godzin od chwili otrzymania danych.  

3. „Opis badania” oznacza pisemny wynik oceny przesłanych obrazów, w wersji 

elektronicznej, podpisany nazwiskiem lekarza oceniającego obrazy, bez 

własnoręcznego podpisu i pieczątki lekarskiej. 

4. „Wynik badania” oznacza, pisemny wynik oceny obrazów, w wersji papierowej 

z własnoręcznym podpisem i pieczątką lekarza oceniającego obrazy. 

 

§ 2. 

1. W celu należytego wykonania umowy Przyjmujący zamówienie zapewnia: 

1) Przesyłanie Udzielającemu zamówienie sporządzonych opisów badań 

zawierających pieczęć i podpis lekarza opisującego drogą elektroniczną 

lub w przypadku awarii drogi elektronicznej w formie faksu – w przypadku 

badań pilnych nie później niż w ciągu jednej godziny od czasu otrzymania 

pełnej transmisji danych obejmującej badanie TK i/lub RTG, informacja o  

potraktowaniu badania jako pilne będzie przekazywana lekarzowi dyżurnemu 

poprzez adnotację „pilne” na przesłanym przez technika wykonującego 

badanie TK/RTG skierowaniu, w przypadku badan planowych nie później niż 

w ciągu 48 godzin od czasu otrzymania pełnej transmisji danych 

obejmującej badanie TK i/lub RTG; 
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2) Stały kontakt telefoniczny na numery podane w comiesięcznym grafiku 

dyżurów lekarskich w celu zapewnienia możliwości konsultacji 

telefonicznych, pomiędzy lekarzem Przyjmującego zamówienie pełniącym 

dyżur a lekarzem Udzielającego zamówienie kierującym TK/RTG oraz 

technikiem radiologii wykonującym badana. 

2. Potwierdzenie transmisji danych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, będzie 

stanowić wydruk opisywanych badań; 

3. Dostarczenie dla Udzielającego zamówienia oryginalnych opisów badań, 

zawierających pieczęć i podpis lekarza opisującego, zgodnych z opisami 

przesłanymi drogą elektroniczną lub przesłanych faksem, dokonywane będzie w 

pierwszym dniu roboczym po upływie każdego tygodnia za tydzień poprzedni. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badan TK i RTG 

zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną i standardami oraz z zachowaniem 

należytej staranności.  

 

§ 3. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług opisanych w §  

2, wykonywanych przez Udzielającego zamówienie i przesłanych do 

Przyjmującego zamówienie przy użyciu łącza teleinformatycznego 

(teleradiologii), a następnie odsyłania tych opisów Udzielającemu 

zamówienie zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Przedmiot umowy będzie wykonywany przez Przyjmującego zamówienie 24 

godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu zgodnie z załącznikiem nr 5. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego 

Funduszu Zdrowia w zakresie niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zgłaszania upoważnionych osób 

na portalu Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji. 

5. Przyjmujący zamówienie na czas obowiązywania umowy, w przypadku 

konieczności technicznej, bezpłatnie przekazuje Udzielającemu zamówienia 

komputer wraz z oprogramowaniem do przesyłania badań TK oraz zapewnia 

bezpłatnie jego serwisowanie. 

6. Przyjmujący zamówienie gwarantuje pełną dostępność czasową lekarzy 

radiologów dokonujących opisów badan TK. 

7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania opisów badan TK 

przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodnie z prawem, 

obowiązującą wiedzą medyczną i standardami oraz z zachowaniem należytej 

staranności w ilości nie mniejszej niż trzech lekarzy. 

8. Przedmiot zamówienia Przyjmujący zamówienie zrealizuje bez Podwykonawców. 

 

§ 4. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji 

medycznej i statystycznej (w tym elektronicznej), zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującymi i wewnętrznymi, obowiązującymi u Udzielającego 

zamówienia, w tym dotyczącymi procedur związanych z ochroną danych 

osobowych. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapewnić by wydane przez niego 

skierowania, opinie, zaświadczenia i inne dokumenty spełniały wymagania 

określone w przepisach szczególnych. 

 

§ 5.  

1. Wartość umowy na dzień jej podpisania w oparciu o złożoną ofertę wynosi 

………………………………….. netto (słownie: …………………………………………………………) 

brutto………………………………………………………..(słownie: …………………………………………………………). 
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2. Ceny jednostkowe netto określone przez Przyjmującego zamówienie w 

załączniku nr 3 są określone na poziomie maksymalnym i nie będą wzrastały 

w okresie obowiązywania umowy. 

3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość wykonania mniejszej 

ilości badań od podanych szacunkowo wynikających z faktycznego 

zapotrzebowania, którego nie mógł przewidzieć w chwili udzielania 

zamówienia, z tytułu czego Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje żadne 

roszczenie. 

4. Miesięczne wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie obejmuje należność 

stanowiącą iloczyn liczb wykonanych badań orz stawek za jedno badanie 

określonych w ofercie. 

5. Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie na podstawie przedłożonej 

faktury oraz wykazu wykonanych badań, którego wzór stanowi załącznik nr 4 

do umowy. 

6. Udzielający zamówienie zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Przyjmującemu Zamówienie w terminie do 21 dni roboczych od daty 

otrzymaniu prawidłowo  sporządzonych dokumentów do Udzielającego 

zamówienie na konto bankowe nr ………………………………………... 

7. Datą zapłaty należności na rzecz Przyjmującego zamówienie będzie data 

obciążenia rachunku bankowego Przyjmującego zamówienie. 

8. Jeżeli koniec terminów do dokonania czynności określonych w ust. 4 

przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy lub też dzień wolny 

od pracy u Udzielającego zamówienia, termin ten upływa w kolejnym dniu 

roboczym. 

9. Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje wynagrodzenie za badanie 

wykonane w czasie dłuższym niż określony w § 1 ust. 2. 

 

§ 6. 

1. Strony zobowiązują się traktować wszelkie informacje otrzymane w związku 

z realizacją niniejszej umowy jako informacje poufne. 

2. W szczególności Strony zobowiązują się przestrzegać wszelkich przepisów w 

celu zapewnienia poufności danych osobowych pacjentów i ochrony 

informacji medycznych. Informacje takie nie mogą być przekazywane 

pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie trzeciej, natomiast w 

ramach struktur organizacyjnych stron dostęp do tych informacji posiadać 

będą jedynie uprawnieni pracownicy i przedstawiciele, których dostęp do 

informacji jest uzasadniony zakresem wykonywanych zadań oraz stosownie do 

tego zakresu, nadanymi uprawnieniami/upoważnieniami. 

3. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej 

innym niż opisane powyżej osobom fizycznym lub prawny, wymagać będzie 

każdorazowo pisemnej zgody przedstawiciela drugiej Strony chyba, że są to 

informacje publicznie dostępne a ich upublicznienie nie nastąpiło w 

wyniku naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 7. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z 

przyczyn lżących po stronie Przyjmującego zamówienie, tj. w razie: 

1) Wykonania świadczeń zdrowotnych przez osoby nieuprawnione lub nie 

posiadające kwalifikacji; 

2) Nie wykonania świadczeń zdrowotnych w czasie określonym w § 1 ust. 2, 

Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę 

umowną  w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego na podstawie § 5 ust. 1 

umowy jako średnie wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy, a jeżeli ten 

okres nie minął, to z okresu obowiązywania umowy, za każde stwierdzone 

naruszenie warunków umowy. 
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2. Udzielający zamówienie będzie miał prawo potrącić karę umowną o której mowa 

w ust. 1, z najbliższego wynagrodzenia przysługującego Przyjmującemu 

zamówienie. Jeżeli umowa została rozwiązana albo wynagrodzenie nie wystarczy 

na pokrycie kary umownej, Przyjmujący zamówienie zapłaci ją na podstawie 

wezwania Udzielającego zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania. 

3. W przypadku obciążenia Udzielającego zamówienia karą umowną przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Przyjmujący zamówienie, Udzielający zamówienia będzie miał prawo żądać od 

Przyjmującego zamówienie zapłaty tej kary umownej. Kwota stanowiąca 

równowartość tej kary, zostanie potrącona z najbliższego wynagrodzenia 

przysługującego Przyjmującemu zamówienie, po uprzednim powiadomieniu go o 

tym fakcie na piśmie. Jeżeli umowa została rozwiązana albo wynagrodzenie nie 
wystarczy na pokrycie kary umownej, Przyjmujący zamówienie zapłaci ją na 

podstawie wezwania Udzielającego zamówienia w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania. 

4. Jeśli którakolwiek z kar umownych zastrzeżonych w umowie nie pokryje szkody 

poniesionej przez Udzielającego zamówienia, przysługiwać mu będzie prawo 

dochodzenia od Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 8. 

1. Wszelkie istotne postanowienia i zmiany warunków umowy wymagają zgodnej 

woli Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Jakakolwiek zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Przyjmującego zamówienie, jest możliwa 

wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu o konkursie, 

w formie pisemnej. 

3. Udzielający zamówienia przewiduje następujące możliwości dokonania zmian 

postanowień zawartych w umowie: 

1) Zmiana wynagrodzenia jeżeli: 

a) Na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku, które 

wejdą w życie po dniu zawarcia umowy a przed wykonaniem przez 

Przyjmującego zamówienie obowiązku, po wykonaniu którego Przyjmujący 

zamówienie jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia w takim 

przypadku stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia 

faktury; 

b) W przypadku takiej zmiany faktycznych potrzeb Udzielającego 

zamówienia, która ujawniła się w trakcie realizacji umowy i w związku, 

z którą modyfikacja umowy jest konieczna dla zapewnienia przez Szpital 

właściwego poziomu opieki nad pacjentami; 

c) Jeżeli zmiany są korzystne dla Udzielającego zamówienia. 

2) Zmiany w obowiązujących przepisach mających wpływ na przedmiot i warunki 

umowy. 

3) Zmiany w sytuacji prawnej Stron skutkującej sukcesją generalną lub zmiany 

danych Przyjmującego zamówienie (adresu). 

4. W zakresie terminu realizacji umowy, w tym jego przedłużenia, jeżeli 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie składania 

oferty, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności 

lezących po stronie Udzielającego zamówienia, uniemożliwiających 

wykonywanie umowy przez Przyjmującego zamówienie tj. np. brak potrzeby ze 

strony zapotrzebowania na przedmiot zamówienia związany bezpośrednio z 

wykorzystaniem w Szpitalu itp. 

 

§ 9. 

1. Udzielający zamówienia może odstąpić od części lub całości umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
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odstąpienie poprzez przesłanie do Przyjmującego zamówienie powiadomienia 

na piśmie w sytuacji: 

1) Zaistnienia sytuacji zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy; 

2) Przyjmujący zamówienie opóźnia się w spełnieniu przedmiotu umowy 

przynajmniej 5 razy w przypadku opisów badan „na cito” lub przynajmniej 

10 razy w przypadku opisów badan „planowych”; 

3) Przyjmujący zamówienie nienależycie wykonuje umowę lub narusza interes 

Udzielającego zamówienia, i w przypadku gdy po upływie 3 dni roboczych od 

wezwania przez Udzielającego zamówienia do zaniechania przez 

Przyjmującego zamówienie naruszeń postanowień umowy i usunięcia 

ewentualnych skutków naruszeń, Przyjmujący zamówienie nie zastosuje się 

do wezwania; 

4) Przyjmujący zamówienie nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w 

wyznaczonym przez Udzielającego zamówienia terminie istotnych wad 

przedstawionego do odbioru przedmiotu zamówienia. 

5) Przedmiot umowy  posiada wady prawne niemożliwe do naprawienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Udzielającego 

zamówienia: 

1) Strony zobowiązują się w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy lub 

jej rozwiązania do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan 

realizacji przedmiotu umowy; 

2) Wysokość wynagrodzenia należna Przyjmującemu zamówienie zostanie ustalona 

proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego 

przedmiotu umowy zaakceptowanego przez Udzielającego zamówienia bez 

zastrzeżeń, o ile wykonany zakres przedmiotu umowy będzie miał dla 

Udzielającego zamówienia znaczenie. 

3) Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych opisów badań do dnia 

odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w oparciu o odpowiednie 

stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur i terminów 

płatności. 

3. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Niezależnie od powyższych zapisów, każdej ze Stron przysługuje prawo do 

rozwiązania Umowy za 30-dniowym okresem wypowiedzenia. 

 

§ 10. 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 lipca 2021 r. do dnia 30 

czerwca 2024 r. lub do wyczerpania wartości umowy. 

 

§ 11. 

1. Ze strony Udzielającego zamówienia osobami upoważnionymi oraz 

odpowiedzialnymi za nadzór i koordynację nad realizacją umowy są: 

1) ………………………………………………………………………….. tel………………………………. Faks …………………………………….. 

emil ……………………………………. 

2. Osoby, do których należy zgłaszać przypadki wyniku patologicznego, korekty 

treści wyniku oraz awarie systemu: 

1) ………………………………………………………………………….. tel………………………………. Faks …………………………………….. 

emil ……………………………………. 

2) ………………………………………………………………………….. tel………………………………. Faks …………………………………….. 
emil ……………………………………. 

3. Ze strony Przyjmującego zamówienie osobami upoważnionymi oraz 

odpowiedzialnymi za nadzór i koordynację nad realizacją umowy są; 
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1) ………………………………………………………………………….. tel………………………………. Faks …………………………………….. 

emil ……………………………………. 

2) ………………………………………………………………………….. tel………………………………. Faks …………………………………….. 

emil ……………………………………. 

4. Zmiana osób określonych w ust. 1, 2 oraz 3 nie stanowi zmiany umowy i nie 

wymaga zawarcia  odrębnego aneksu. 

5. Udzielający zamówienia wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana 

danych osób zgłaszane były niezwłocznie przez Przyjmującego zamówienie, z 

zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje 

lub doświadczenie zawodowe niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała 

zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Udzielającego zamówienia. 

6. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować o awariach łączy lub innych 

okolicznościach uniemożliwiających przekazanie badań lub opisów wyników. W 

takim przypadku Strony wspólnie podejmą działania w celu sprawności 

połączeń. 

7. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej 

zmianie adresu, numeru telefonu lub faksu, o których mowa w ust. 1, 2 oraz 

3, zmiana taka nie stanowi zmiany umowy i staje się skuteczna z chwilą 

powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej od rygorem uznania 

oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone. 

8. Strony zobowiązują się do współdziałania dla osiągnięcia i zachowania 

należytej terminowości oraz jakości opisów badań w ramach umowy. 

9. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do podania danych, o których mowa w 

załączniku nr 4 do umowy oraz do przestrzegania zapisów w nim zawartych. 

 

§ 12. 

Przyjmujący zamówienie podda się kontroli Oddziałowi Narodowego Funduszu 

Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1398 późn. zm.) 

 

§ 13. 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Udzielającego zamówienia, po uprzednim 

wyczerpaniu postępowania mediacyjnym. 

 

§ 14. 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Udzielającego zamówienia i jeden dla Przyjmującego zamówienie. 

2. Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – zasady bezpiecznego przesyłania wyników badań od 

Przyjmującego zamówienia do Udzielającego zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – procedura „badanie niezgodne”; 

3) Załącznik nr 3 -  oferta Przyjmującego zamówienie; 

4) Załącznik nr 4 -  wykaz wymagany do załączenia przy fakturze wykonywanych 

opisów badań radiologicznych w trybie nagłym „na cito” i planowanym; 

5) Załącznik nr 5 – opis przedmiotu konkursu ofert; 

6) Załącznik nr 6 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

  

    

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE             UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 

     

  ____________________________    ____________________________ 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

Zasady bezpiecznego przesyłania wyników nadań od Przyjmującego 

zamówienie od Udzielającego zamówienie 

 

1.  Wyniki badań przesłane będą w formie elektronicznej w szyfrowanym tunelu 

(VPN, SSL itp.) bezpośrednio do systemu RIS/PACS Udzielającego zamówienia. 

2. Integracja z systemem RIS/PACS nie może wymagać obecności technika 

Udzielającego zamówienia w trakcie przesyłania wyników badań. 

3.  Przyjmujący zamówienie musi dokonać konfiguracji systemu teleradiologii 

do współpracy z systemem RIS/PACS Udzielającego zamówienia. 

4.  Udzielający zamówienia oświadcza, ze dane transmitowane będą w 

standardzie DICOM 3.0. sposób podłączenia i pozostałe parametry techniczne 

zostaną ustalone w trakcie uruchomienia umowy. 

5. W przypadku braku możliwości wysłania wyniku badania bezpośrednio do 

systemu RIS/PACS, wyniki przesłane będą w formie szyfrowanej wiadomości 

elektronicznej (e-mail). 

6.  Niezbędne certyfikaty Udzielający zamówienia dostarczy Przyjmującemu 

zamówienie wraz z instrukcją instalacji. 

7. Strony uzgadniają, ze nie będą wymieniały informacji medycznych w tym w 

szczególności opisów badań drogą mailową w sposób niezaszyfrowany. 

8.  Opisy badań będą wysłane na jeden wskazany przez Udzielającego 

zamówienia adres e-mail. 

9.   Przypadku  wystąpienia siły wyższej, Przyjmujący zamówienie bierze na 

siebie odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 

W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Udzielający zamówienia weźmie je pod uwagę w odniesieniu do zapisów paragrafu 7 

umowy. 

10.  Przyjmujący zamówienie zapewni skaner do pracowni, kompatybilny ze 

sprzętem, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy. 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

Procedura „badania niezgodne” 

 

1.  W przypadku dostarczenia przez udzielającego zamówienia badania do opisu 

wykonanego niezgodnie ze standardami, lekarz opisujący dokona niepełnego opisu 

(na podstawie dostarczonych danych),  a we wnioskach wskaże, które części 

badania lub sekwencje należy powtórzyć lub uzupełnić. 

2.  W przypadku, gdy wykonane badanie (zgodnie ze standardami) jest nie 

wystarczające do opisu odpowiadającego na pytanie postawione w skierowaniu, 

lekarz opisujący dokona niepełnego opisu (na podstawie dostarczonych danych), a 

we wnioskach wskaże jakie dodatkowe fazy lub sekwencje należy uzupełnić. 



Załącznik nr 4 do umowy 

 

Wykaz wymagany do załączenia przy fakturze wykonanych opisów badań radiologicznych w trybie nagłym „na cito” 

Lp. Nazwa 

nadania 

Imię i 

nazwisko 

pacjenta 

Pesel 

pacjenta 

Data 

wykonania 

badania 

Data 

przesłania 

badania do 

opisu 

Data 

wysłania 

opisu 

badania 

Cena 

jednostkowa 

badania 

netto 

Podatek VAT Wartość 

brutto 

          

          

Razem  

 

Wykaz wymagany do załączenia przy fakturze wykonanych opisów badań radiologicznych w trybie planowym 

Lp. Nazwa 

nadania 

Imię i 

nazwisko 

pacjenta 

Pesel 

pacjenta 

Data 

wykonania 

badania 

Data 

przesłania 

badania do 

opisu 

Data 

wysłania 

opisu 

badania 

Cena 

jednostkowa 

badania 

netto 

Podatek VAT Wartość 

brutto 

          

          

Razem  

 

 



Załącznik nr 5 do umowy 

Opis przedmiotu zamówienia  

dot.  świadczeniu usług zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej: wykonywania opisów 

badań tomografii komputerowej i opisów badań radiologicznych w systemie 

teleradiologicznym 

 

1. Przyjmujący zamówienie ma zapewnić integrację z systemem RIS/PACS Udzielającego 

zamówienia w zakresie pobierania obrazów do opisów oraz wprowadzania zatwierdzonych 

opisów badań do systemu RIS.  Zarówna podczas wysyłania/pobierania obrazów do opisów 

jak i wprowadzania opisu, nie może być wymagana obecność/asysta pracownika 

Udzielającego zamówienia. 

2.  Wszelkie koszty związane ze  zmianą oprogramowania, licencji oraz urządzeń 

dostępowych, przesyłu danych pokrywa przyjmujący zamówienie. 

3. W przypadku gdy do komunikacji będzie wymagany dodatkowy osprzęt lub oprogramowanie 

Przyjmujący zamówienie ma obowiązek dostarczyć na czas obowiązywania umowy wyżej 

wymieniony sprzęt lub oprogramowanie. 

4. Opisy wykonywane będą przez lekarzy posiadających odpowiednie kwalifikacje i 

doświadczenie, zgodnie z aktualną, wymaganą wiedzą medyczną i standardami, z 

zachowaniem należytej staranności, zatrudnionych/udostępnionych przez Przyjmującego 

zamówienie w liczbie gwarantującej należyte wykonanie Umowy, nie mniejszej jednak niż 

trzech lekarzy. 

5. Przyjmujący zamówienie, po skonfigurowaniu systemu u Udzielającego zamówienia oraz 

potwierdzeniu odbioru sprawnie działającego systemu przez Udzielającego zamówienia 

oraz odbioru materiału szkoleniowego zobowiązuje się do przeszkolenia osób wskazanych 

przez Udzielającego zamówienia w zakresie obsługi technicznej działającego systemu w 

tym, w szczególności przesyłu obrazów i wglądu u Udzielającego zamówienie oraz  

przekazania pisemnej instrukcji wykonywania ww. procesów. Szkolenie odbędzie się w 

ciągu 7 dni od daty podpisania umowy w siedzibie Udzielającego zamówienie. 

6. Opisy badań będących przedmiotem konkursu będą wykonywane i wysyłane przez 

Przyjmującego zamówienie w terminie: opisy planowe w ciągu 24 godzin od chwili 

otrzymania danych oraz opisy „na cito” do 3 godzin od chwili otrzymania danych.  

7. Za chwilę otrzymania danych Strony rozumieją, jako datę i godzinę zarejestrowania 

kompletnego, wykonanego według standardów badania, przesłanego w formie 

elektronicznej i  widocznego w systemie RIS/PACS Przyjmującego zamówienie.  

8. Każde odstępstwo od opisu  planowanego – czyli opis badania „na cito”, wymaga 

potwierdzenia statusu opisu Udzielającego zamówienie.  

9. Opis kategorii badań: 

- planowe – w terminie 24 godzin od otrzymania badania (zgodnego ze standardem 

akceptowanym przez Przyjmującego zamówienie) w sieci RIS/PACS. 

10.  - na cito – w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia – konieczność 

powiadomienia telefonicznego o badaniu „na cito” przez jego wykonaniem. Opis badania 

w czasie do 3 godzin po otrzymaniu kompletnego badania (zgodnego ze standardem 

akceptowanym przez Przyjmującego zamówienie) w sieci RIS/PACS. 

11. Zasady bezpiecznego przesyłania wyników badań od Przyjmującego zamówienie do  

Udzielającego zamówienie drogą elektroniczną (mailową w formie zaszyfrowanej)określa 

załącznik do umowy. Strony są zobowiązane do zapewnienia środków bezpieczeństwa  

fizycznego, organizacyjnego oraz technicznego odpowiedniego dla poziomu wysokiego  

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 



 

11 

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 

z 2004 r., Nr 10, poz. 1024; § 6 ust. 4 oraz zał. C XII w tym zastosowanie metod 

kryptograficznych podczas transferu danych. 

12.  Oryginały wyników badań będą doręczone do Udzielającego zamówienia dwa razy w 

miesiącu: do 10-teg dnia miesiąca kalendarzowego i do 25-go dnia miesiąca 

kalendarzowego na koszt Przyjmującego zamówieni. Udzielający zamówienie zobowiązuje 

się zapewnić, iż przesłane Przyjmującego zamówienie oryginały wyników badań będą 

dostarczone do rąk własnych jednej z osób upoważnionych, wskazanych w umowie. 

13.  Przyjmujący zamówienie oświadcza, że : 

1) ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie opisu lekarskiego badań obrazowych 

zleconych przez Udzielającego zamówienie; 

2) opisy badan będą wykonywane przez osoby legitymujące się wymaganymi prawem 

kwalifikacjami i doświadczeniem; 

3) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych; 

4) w przypadku wykonania przez Udzielającego zamówienia badania niezgodnego ze 

standardami, Przyjmujący zamówienie zastosuje procedurę „badanie niezgodne” 

określoną w załączniku nr 3; 

5) w przypadku gdy lekarz opisujący badanie obrazowe stwierdzi patologię zagrażającą 

życiu pacjenta, która nie stanowiła celu badania określonego w skierowaniu, 

Przyjmujący zamówienie ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o takiej sytuacji 

osobę wskazaną przez Udzielającego zamówienia; 

6) w przypadku gdy, wynik badania byłby w jakimkolwiek zakresie uzupełniający czy 

skorygowany przez lekarza opisującego, Przyjmujący zamówienie ma obowiązek 

powiadomienia o takiej sytuacji osobę wskazaną przez Udzielającego zamówienia; 

7) zobowiązuj esie do bezpłatnego serwisowania należącego do niego sprzętu 

technicznego znajdującego się w siedzibie Udzielającego zamówienia. 

14.  Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu zamówienie Zbiór Danych Osobowych 

(ZDO) pacjentów, który będzie przetwarzany przez Przyjmującego zamówienie w celu 

realizacji usługi medycznej zdefiniowanej w paragrafie 1 Umowy. 

15.  Powierzony mocą niniejszej umowy ZDO zawiera następujący zakres danych 

osobowych: 

•  Nazwisko i imię; 

•  Pesel; 

•  Rodzaj badania; 

•  Data urodzenia; 

•  Adres zamieszkania; 

•  Płeć; 

•  Wyniki badań. 

16.  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowić będzie załącznik do 

umowy głównej. 

17.  Dane osobowe i medyczne pacjentów  Udzielającego zamówienia będą przetwarzane u 

Przyjmującego zamówienie w miejscach określonych w umowie z użyciem systemu 

informatycznego PACS/RIS wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną 

zapewniającą bezpieczną transmisje danych. 
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18.  Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, Przyjmujący zamówienie 

zobowiązany jest do zapewnienia środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim zgodnym z 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 

r. w sprawie dokumentacji, przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z późn. 

zm.). 

19.  Udzielający zamówienia oświadcza, że posiada zgodę osób upoważnionych na 

przekazanie ich danych osobowych Przyjmującemu zamówienie w celu realizacji usługi 

oraz dokonywania rozliczeń w tego tytułu zgodnie z umową. 

20. Na podwykonawstwo wykonania konsultacji klinicznej i powierzenia w tym celu 

danych osobowych i medycznych pacjenta do strony trzeciej, wymagane est zawarcie 

odrębnej umowy. 
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Załącznik nr 6 do umowy 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawarta dnia ………………….. pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 

 

 

…………………………..z siedzibą w ………………………….., ul. …………………………….., posiadającym numer NIP 

……………………………………….. 

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

reprezentowaną przez:  …………………………………………………………………………. 

oraz 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sejnach, z siedzibą w Sejnach, ul. 

Edwarda Rittlera 2, posiadającym numer NIP 844-17-84-785 

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”  

reprezentowanym przez:  Dyrektora - Waldemara Kwaterskiego 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, 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 (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) 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, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 

wymogi Rozporządzenia.  

 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane  

zwykłe i dane szczególnych kategorii tj. dane pacjentów w postaci: imię, nazwisko, nr 

PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, płeć, stan zdrowia, wyniki badań. 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez 

Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy na świadczenie usług 

zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań tomografii komputerowej i opisów badań 

radiologicznych w systemie teleradiologicznym z dnia …………………………………… 

 

§3 

Obowiązki 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 Rozporządzenia. 

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,  

(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 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. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  

z przetwarzaniem usuwa lub zwraca wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi  

w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 

dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 h.  

§4 

Prawo kontroli 
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1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo 

kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i 

zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych 

podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 

dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 

nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i 

obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

§ 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 Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych 

powierzonych przez Administratora danych.  

§7 

Czas obowiązywania umowy 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony tzn. na czas 

obowiązywania realizacji umowy na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania 

opisów badań tomografii komputerowej i opisów badań radiologicznych w systemie 

teleradiologicznym z dnia  …….…………………………. 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym 

gdy Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych; 

§9 

Zasady zachowania poufności 

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 



 

15 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa 

lub Umowy. 

§10  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 

stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Rozporządzenia. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 

sąd właściwy Administratora danych.  

 

 

 

 

_______________________                                                           

____________________ 

         Administrator danych                                 

Podmiot przetwarzający 

 


