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Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Szpitala Grochowskiego Nr 64/VI/2022 
 z dnia 27.04.2022  r.   

 
 UMOWA Nr SZ/…/2022 

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE  
WYKONYWANIA BIOPSJI ASPIRACYJNEJ CIENKOIGŁOWEJ WRAZ Z OCENĄ 

HISTOPATOLOGICZNĄ   
 
 
zawarta w dniu …………. 2022 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grenadierów 51/59, zarejestrowaną  
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr 0000478458 posiadającą NIP nr 1132869037 oraz REGON 002153989, 
zwaną dalej „Udzielający  zamówienia”, 
reprezentowaną przez:    
Panią dr hab. n. med. Beatę Jagielską   - Prezes Zarządu Spółki 
 
a 
……………… 
 z siedzibą …………………….przy ul. …………….  wpisaną do ………………… pod numerem 
……………….., oznaczoną  numerami  NIP …………………..  , REGON ……………………,   
zwaną dalej „Przyjmującym zamówienie” 
reprezentowaną przez: 
…………………………..  

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert w trybie art. 26  
i art. 26a oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.2022r., poz. 
633 z późn. zm.) i następnych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1398), ponieważ wysokość 
wynagrodzenia za świadczenia zdrowotne udzielone na podstawie umowy nie przekroczy wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do 
euro, ustalonego zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych. 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych 

w zakresie wykonywania biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych wraz z oceną 
histopatologiczną, zwanych dalej „świadczeniami zdrowotnymi”, dla pacjentów Udzielającego 
zamówienia, w szczególności dla osób będących świadczeniobiorcami w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

2. Ocena histopatologiczna będzie wykonywana w siedzibie Przyjmującego zamówienie – transport, 
wyroby medyczne, sprzęt używany do wykonania zamówienia dopuszczonego do obrotu  



 

 2

i spełniającego wymagania wynikające z przepisów szczególnych oraz obowiązujących standardów 
oraz leki wliczone zostaną w koszt wykonywanego świadczenia.  

3. Rodzaj i zakres badań (świadczeń zdrowotnych) określa załącznik nr 2 do umowy.  
4. Świadczenia zdrowotne (biopsja), o których mowa w ust. 1, będą wykonywane w siedzibie 

Udzielającego zamówienie, ul. Grenadierów 51/59 w Warszawie. 
5. Realizacja przedmiotu zamówienia (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa) zwana dalej świadczeniami 

zdrowotnymi nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (dni i godzin), zgodnie 
z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienie. 

6. Przyjmujący zamówienie zapewni prawidłową komunikację elektroniczną i telefoniczną 
pomiędzy Uciekającym zamówienia a pracownikami Przyjmującego zamówienie, 
wykonującymi opis badań. 

7. Przyjmujący zamówienie zapewni wykonanie i dostarczenie wyników badań do 10 dni 
roboczych (terminy liczone są od dnia pobrania materiału badawczego). 

8. Wyniki badań dostarczane będą elektronicznie, zaszyfrowane na adres 
mjaniuk@grochowski.waw.pl 

9. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dostarczać Udzielającemu Zamówienie na 
własny koszt odpowiednie pojemniki, opakowania i oznaczenia na pobrany materiał do 
badań. 

10. W razie niemożliwości świadczenia usług Przyjmujący zamówienie zawiadomi Udzielającego 
zamówienie osobiście lub drogą elektroniczną.  

 
§ 3. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych  
z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i standardami 
postępowania obowiązującymi w danej dziedzinie medycyny, na zasadach wynikających z ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych przepisów, a także zgodnie  
z wymaganiami warunkami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla 
świadczeniodawców realizujących świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 1. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych, o których 
mowa w § 1 ust. 1 umowy, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Udzielającego zamówienia,   
w szczególności zobowiązuje się do przestrzegania zasad i sposobu zgłaszania się i rejestracji 
pacjentów oraz ustaloną organizację udzielania świadczeń zdrowotnych.  
 

§ 4. 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w liczbie 

odpowiadającej potrzebom Udzielającego zamówienia. 
2. Udzielający zamówienia zapisuje pacjentów na dany dzień i godzinę w godzinach pracy 

Przyjmującego zamówienie (po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu pracy). W ramach 
niniejszej umowy pacjenci będą zgłaszali się na badania ze skierowaniem, wystawionym przez 
lekarza Udzielającego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi zasadami.  
 

§ 5. 
1. Świadczenia (biopsja aspiracyjna cienkoigłowa), objęte niniejszą umową udzielone będą przez 

Przyjmującego zamówienie w siedzibie Szpitala Grochowskiego, przy użyciu sprzętu 
medycznego oraz aparatury medycznej, stanowiącej własność Udzielającego zamówienia.  

2. Sprzęt i aparatura Udzielającego zamówienie spełniają wymagania niezbędne do wykonywania 
świadczeń objętych niniejszą umową. 
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3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do korzystania z pomieszczeń oraz sprzętu  
i aparatury medycznej, należącej do Udzielającego zamówienia, zgodnie z ich przeznaczeniem  
i wyłącznie w celach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z zasadami bhp i właściwymi 
instrukcjami obsługi. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dbania o powierzony sprzęt i aparaturę medyczną 
oraz inne powierzone przez Udzielającego zamówienia mienie. 

5. Aparatura i sprzęt i inne materiały udostępnione przez Udzielającego zamówienia nie mogą być 
używane w innych celach niż określone umową.  

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do ponoszenia kosztów napraw sprzętu                             
medycznego należącego do Udzielającego zamówienia, uszkodzonego trwale lub częściowo w 
wyniku działań zawinionych przez Przyjmującego zamówienie lub osoby wykonujące 
świadczenia zdrowotne w jego zastępstwie. 

7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia i/lub zagubienia sprzętu medycznego lub aparatury 
medycznej z winy Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia obciąży Przyjmującego 
zamówienie pełną kwotą odszkodowania, a w sprawach spornych rozstrzygnięcie będzie należało 
do sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Udzielającego zamówienie. 

8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia i/lub zagubienia sprzętu medycznego lub aparatury 
medycznej, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest pisemnie wykazać i udowodnić brak 
bezpośredniego wpływu na wskazane zdarzenia. W przypadku odrzucenia przez Udzielającego 
zamówienia uzasadnienia o braku winy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest pokryć 
wielkość powstałej (spowodowanej) szkody, według wyceny naprawy lub oceny biegłego, 
powołanego przez Udzielającego zamówienia. Koszty oceny biegłego, o której mowa w zdaniu 
uprzednim, ponosi w przypadku Przyjmujący zamówienie. 

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu sprzętu, bądź aparatury                             
lub też trwałego zaprzestania działania sprzętu, Przyjmujący zamówienie zawiadomi 
niezwłocznie pisemnie Udzielającego zamówienia. 

 
§ 6. 

1. Termin realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do 31 maja 2023 r.  
2. Umowa zostaje zawarta do kwoty: ……………………………. (wartość wynikająca z formularza 

ofertowego/formularza cenowego). 
3. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do uzupełnienia w Księdze Rejestrowej, prowadzonej 

przez Okręgową Izbę Lekarską, miejsca wykonywania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu 
Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. od momentu zawarcia umowy. Przyjmujący 
zamówienie zobowiązany jest do przedstawienia Udzielającemu zamówienie wydruku z Księgi 
Rejestrowej w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.  
 

§ 7. 
1. Strony postanawiają, że Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie za każde 

wykonane świadczenie zdrowotne, wynagrodzenie określone w załącznik nr 2 do umowy. 
2. Przyjmujący zamówienie będzie rozliczał się z Udzielającym zamówienia jeden raz w miesiącu,  

wystawiając mu fakturę za wszystkie świadczenia zdrowotne wykonane w miesiącu poprzednim. 
3. Przyjmujący zamówienie, zobowiązuje się do przygotowania miesięcznego zestawienia 

wykonanych świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem danych osobowych pacjenta (imię , 
nazwisko, PESEL), jednostki zlecającej, określeniem rodzaju i daty wykonania świadczenia oraz 
imienia i nazwiska lekarza kierującego. Zestawienie będzie dołączone do każdej faktury.  

4. Należność za wykonane badania, Udzielający zamówienia ureguluje przelewem w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania faktury VAT, na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie podany na 
fakturze. 
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5. Przyjmujący zamówienie, do faktury, o której mowa w ust. 4, dołącza informację o realizacji 
przyjętego zamówienia, zawierającą specyfikację wykonanych świadczeń zdrowotnych, przy 
uwzględnieniu danych opisanych w ust. 3.  

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury przez Udzielającego zamówienia, Przyjmujący 
zamówienie będzie miał prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

 
§ 8. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowemu Funduszowi Zdrowia na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania niniejszej umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie przyjmuje również obowiązek poddania się kontroli przeprowadzanej 
przez Udzielającego zamówienia w zakresie wykonywania umowy.  

 
§ 9. 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 
1) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w terminach i wysokości określonych  

w obowiązującym rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2019 r., Ministra Finansów w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą; 

2) złożenia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1, najpóźniej w dniu podpisania 
umowy; 

3) utrzymywania przez cały okres obowiązywania umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz 
wartości ubezpieczenia, 

4) na własny koszt  zapewnić odzież ochronną. 
2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada: 

1) zdolność do wykonywania świadczeń zdrowotnych potwierdzoną orzeczeniem lekarskim 
wydanym przez uprawnionego lekarza i nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne lub 
epidemiologiczne do świadczenia świadczeń zdrowotnych określonych niniejsza umową   

2) zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego w zakresie BHP,  
3) stosowną wiedzę i uprawnienia związane z BHP, epidemiologii, zapobieganie zakażeniom itp. 

3. Przyjmujący zamówienie przedstawi dokumenty określone w ust. 2 pkt 1-3, Udzielającemu 
zamówienia, na każde jego żądanie.  
 

§ 10. 
1. Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Przyjmującego zamówienie osobom trzecim 

odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami ustalonymi przez 
Udzielającego zamówienie. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do: 
1) poddania kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia, a w szczególności 

sposobu i zakresu udzielanie świadczeń, 
2) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z krajowych  

i wspólnotowych przepisów o ochronie danych osobowych, a w szczególności ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 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), 

3) znajomości przepisów określających prawa pacjenta. 
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§ 11. 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły 

przy realizacji postanowień umowy i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
oraz podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Udzielający zamówienia oraz Przyjmujący zamówienie, jako odrębni Administratorzy danych, 
przetwarzają dane osobowe pacjentów w zakresie i sposób konieczny do wykonania umowy, 
w szczególności w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki 
zdrowotnej i leczenia na podstawie obowiązującego prawa. 

 
§ 12. 

1. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: 
1) z upływem czasu, na który została zawarta; 
2) z dniem zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 
3) w wyniku pisemnego oświadczenia Przyjmującego Zamówienie z zachowaniem  

2 miesięcznego okresu wypowiedzenia; 
4) w wyniku pisemnego oświadczenia Udzielającego zamówienia, z zachowaniem  

2 miesięcznego okresu wypowiedzenia;  
5) w wyniku pisemnego oświadczenia Udzielającego zamówienia, z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego 
zamówienie, jeżeli Przyjmujący zamówienie narusza postanowienia umowy,  
w szczególności gdy ogranicza dostępność świadczeń, zawęża ich zakres lub świadczy je  
w niewłaściwej jakości, w tym nie przedstawia w ustalonym umową terminie opisów badań,  
a także w przypadku uzasadnionych skarg pacjentów, jeżeli związane są one z naruszeniem 
postanowień umowy lub przepisów prawa regulujących zasady wykonywania świadczeń 
zdrowotnych, albo jeżeli dalsza realizacja umowy z innych ważnych przyczyn nie leży w 
interesie Udzielającego zamówienia. 

2. Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli Przyjmujący zamówienie: 

1) utracił prawo wykonywania świadczeń zdrowotnych wynikających z umowy; 
2) przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez uzyskania 

pisemnej zgody Udzielającego zamówienie; 
3) nie dotrzymał warunków określonych w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, dotyczących 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;  
4) w sposób rażący naruszył postanowienia niniejszej umowy. 

3. Udzielający Zamówienia może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
rażącego naruszenia przez Przyjmującego Zamówienie obowiązków określonych w umowie. 
Przez rażące naruszenie istotnych postanowień umowy rozumie się naruszenie obowiązków 
umownych jeśli zostało tak nazwane w umowie lub inne zawinione działanie lub zaniechanie 
danej strony umowy skutkujące tym, że konkretne obowiązki tej strony określone w niniejszej 
umowie nie są realizowane w ogóle lub są realizowane w sposób sprzeczny z zasadami 
określonymi w niniejszej umowie lub wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. 

4. Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia,  
ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzenia ze strony 
Udzielającego zamówienie, przekraczającej 30 dni. 

5. Udzielający zamówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia  
w przypadku, w którym ulegnie rozwiązaniu umowa zawarta przez Udzielającego zamówienia  
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w tym trybie 
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Udzielający zamówienia złoży Przyjmującemu zamówienie na piśmie, niezwłocznie  
po uzyskaniu stosownej informacji. 

 
§ 13. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienia może nałożyć na Przyjmującego 
Zamówienie karę umowną w wysokości 100 zł za każdy przypadek nieudzielenia lub 
nienależytego udzielenia zleconego Świadczenia. Udzielający Zamówienia po umożliwieniu 
Przyjmującemu Zamówienia złożenia wyjaśnień podejmie decyzję o nałożeniu lub o odstąpieniu 
od nałożenia kary. 

2. W przypadku gdyby na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez 
Przyjmującego Zamówienie, Udzielający Zamówienia poniósł szkodę w wysokości 
przekraczającej naliczone kary umowne Udzielający Zamówienia ma prawo dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

3. W przypadku podejrzenia niewłaściwego wykonania badania przez Przyjmującego Zamówienie 
Udzielający Zamówienia w terminie 12 godzin od wykonania kwestionowanego badania, 
poinformuje Przyjmującego Zamówienie o zaistniałym podejrzeniu jak również może wezwać go 
do powtórnego wykonania badania w wyznaczonym terminie. Przyjmujący Zamówienie wykona 
takie powtórne badanie na własny koszt. 

 
§ 14.  

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie, w szczególności przepisy: ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, odpowiednich rozporządzeń w sprawie świadczeń 
gwarantowanych, obowiązujące zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz Kodeks cywilny. 

 
§ 15 . 

Udzielający zamówienia oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U.  
z 2021, poz. 424 z późn. zm.), a Przyjmujący zamówienie potwierdza, że fakt ten jest mu znany  
w chwili zawierania umowy. 
 

§ 16. 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
2. Zmiany lub uzupełnienia umowy dokonywane są w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 

nieważności. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sąd powszechny, właściwy dla 

siedziby Udzielającego zamówienia. 
    
  
Przyjmujący zamówienie                          Udzielający zamówienia  
     
 
Załączniki: 

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do umowy; 
2) formularz cenowy -  załącznik nr 2 do umowy;  
3) miesięczny wykaz świadczeń – załącznik nr 3 – do umowy ; 
4) ksero dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  - załącznik nr 4 do umowy;  
5) potwierdzona za zgodność kopia polisy OC za szkody wyrządzone w związku udzielaniem świadczeń objętych 

zakresem umowy – załącznik nr 5 do umowy, 
6) umowa powierzenia danych osobowych – załącznik nr 6 do umowy, 
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Załącznik nr 3 do umowy  

Warszawa, dnia ………..2022 r. 

 

 

Miesięczny wykaz świadczeń zdrowotnych  z miesiąc ………………………..2022 r. 

 

 

l.p.  PESEL  Nazwisko  i Imię  
Pacjenta 

Data 
wykonania 

badania  

Jednostka 
zlecająca 

Rodzaj 
badania  

Lekarz kierujący  

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 

 

 

 

data……………………………………….. 
                                                                                                     Podpis Przyjmującego zamówienie 
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Załącznik nr  6 do umowy  

 
 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta dnia  2022 r. 
pomiędzy: 

Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grenadierów 51/59, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
0000478458 posiadającą NIP nr 1132869037 oraz REGON 002153989, reprezentowaną przez:    
Panią dr hab. n. med. Beatę Jagielską   - Prezes Zarządu Spółki 
zwaną w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” 

a 
……………… z siedzibą …………………….przy ul. …………….  wpisaną do ………………… 
pod numerem ……………….., oznaczoną  numerami  NIP …………………..  , REGON 
……………………,KRS…………………………, prowadzącym działalność lecznicza na podstawie 
wpisu do rejestru prowadzonego przez ……………………….pod 
nr... ........................ 
zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”, łącznie zwanymi Stronami 
 
 

Na podstawie art. 28 ust. 3 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 lub RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) mając na 
względzie zawartą umowę w dniu ...............2022 r., pomiędzy Stronami umowę  
o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 
wraz z oceną histopatologiczną  (dalej: „Umowa główna”) Strony postanawiają, co następuje: 

 
§ 1. 

    Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, o ochronie danych osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej 
części "Rozporządzeniem" lub "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, 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 mieszczące się 
w kategorii zwykłych danych osobowych jak i szczególnie chronionych: pacjentów Administratora 
w postaci imion, nazwisk, adresów zamieszkania, numerów PESEL, NIP, REGON, dokumentacji 
medycznej. 
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2. Powierzone przez Administratora danych wskazane wyżej dane osobowe będą przetwarzane przez 
Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej z dnia ………2022 r., 
dotyczącej „świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania badań w zakresie biopsji 
aspiracyjnej cienkoigłowej wraz z oceną histopatologiczną dla pacjentów Szpitala 
Grochowskiego w Warszawie. 

 
§ 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 zwraca 
Administratorowi 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 oraz Inspektorowi Ochrony Danych (adres e-mail: 
gswidzikowski@grochowski.waw.pl.) zatrudnionego u Administratora nie później niż  
w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o naruszeniu. 
 

§ 4. 
          Prawo kontroli 

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 7 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. Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje  
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 
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3. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie 
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. 

3. W przypadku naruszenia przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszej Umowy,  
w następstwie czego Administrator danych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub 
zostanie ukarany karą grzywny albo jakąkolwiek inną karą, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje 
się pokryć poniesioną z tego tytułu szkodę. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność względem osób trzecich i jest 
zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w związku z niezgodnym z prawem lub zapisami 
niniejszej Umowy przetwarzaniem danych osobowych. 

§ 7. 
          Czas obowiązywania umowy 

Niniejsza umowa obowiązuje (od dnia jej zawarcia) przez czas trwania umowy zawartej w dniu 
…………2022 r., w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych w postaci wykonywania  
w zakresie biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej wraz z oceną histopatologiczną dla pacjentów 
Szpitala Grochowskiego w Warszawie. 
 

§ 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. 
2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Administratora danych jest równoznaczne  

z wypowiedzeniem umowy, o której mowa w S 2 ust. 2. 
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§ 9. 
          Usunięcie danych 

1. Z chwilą rozwiązania Umowy Podmiot Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania 
powierzonych Danych i jest zobowiązany do: 

a) usunięcia Danych, 
b) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator 

postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują 
dalej przechowywanie Danych. 

2. Przetwarzający dokona usunięcia Danych w terminie 30 dni od zakończenia Umowy, chyba że 
Administrator poleci mu to uczynić wcześniej. 

3. Po rozwiązaniu Umowy Głównej Podmiot przetwarzający złoży Administratorowi pisemne 
oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych. 

§ 10. 
            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 konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§ 11. 
            Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 
dla Administratora danych. 

 

 

 

 

 Podmiot Przetwarzający Administrator 

 
 
 
 

 


