
 

 

 

UMOWA Nr …………………………. 

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz strategii leczenia 

Osteoporozy ( Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych ) 

 

 

Zawarta dnia …………………………. w Ustroniu pomiędzy: 

 

Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. 

Jerzego Ziętka w  Ustroniu Sp. z o.o. 43-450 Ustroń ul. Szpitalna 11, wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527630, o kapitale zakładowym w wysokości 

30 480 000,00 zł, REGON: 2436937971, NIP: 548-266-77-15, reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Janusza Króla 

 

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą 

 

a 

 

……………………………………………………………... 

 

Reprezentowanym przez: 

 

…………………………………………………. 

 

zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą 

 

łącznie zwanymi Stronami, osobno zaś także Stroną 

 

o następującej treści: 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Umowa zostaje zawarta w związku z realizacją przez Zleceniodawcę projektu pt. „Profilaktyka 

Osteoporozy w makroregionie śląskim”, POWR.05.01.00-00-0013/18 złożonego w odpowiedzi na 

konkurs pn. Program koordynacji profilaktyki złamań ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej 



 

 

 

Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (dalej: Projekt). 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów 

Zleceniodawcy i w siedzibie Zleceniobiorcy. 

3. Udzielanie świadczeń obejmuje następujący zakres czynności: dobór pacjentów na podstawie 

kryteriów kwalifikacji do badania przesiewowego. 

4. Udzielanie świadczeń odbywa się w ramach projektu pn. „Profilaktyka  osteoporozy  

w makroregionie śląskim” POWR.05.01.00-00-0013/18 dofinansowanego z Funduszy Unijnych 

przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

5. Zleceniobiorca zapewnia, iż znana jest mu treść projektu wskazanego w ust. 4. 

 

§2 

ZAPEWNIENIA 

1.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  wykonywać  przedmiot  umowy  z  należytą   starannością   oraz 

z poszanowaniem praw pacjenta. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielania świadczeń objętych 

niniejszą umową w szczególności zgodnie z: 

a) obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,w szczególności z Ustawą z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

b) aktualnymi zasadami wiedzy medycznej; 

c) standardami i wymogami ustalonymi przez odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne. 

2. Zleceniobiorca zapewnia, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będzie stosował wszelkie 

przepisy obowiązujące w przedmiocie wydawania orzeczeń lekarskich, opinii lub skierowań oraz 

zaświadczeń zdrowotnych. 

3. Zleceniobiorca zapewnia, iż będzie prowadził dokumentację medyczną pacjentów zgodnie 

z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

4. Zleceniobiorca oświadcza i zapewnia, iż jego personel posiada odpowiednie kwalifikacje do 

realizacji świadczeń medycznych objętych niniejszą umową, że posiada wszelkie niezbędne 

uprawnienia oraz spełnia wymagania zdrowotne potrzebne do wykonywania świadczeń 

zdrowotnych. Na każde żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca wykaże odpowiednimi 

dokumentami prawdziwość i aktualność oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje wystarczającymi zasobami ludzkimi, technicznymi oraz 

miejscem, umożliwiającymi należytą realizację Projektu, wykonanie niniejszej umowy oraz 

współpracę ze Zleceniodawcą ramach Projektu oraz że zatrudnia minimum dwóch lekarzy 

mających prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

którzy to lekarze (w podanej powyżej minimalnej liczbie) udzielać będą świadczeń zdrowotnych 



 

 

 

objętych niniejszą umową.  

6. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jednostką podstawowej opieki zdrowotnej i działa na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.)   

 

§3 

WARUNKI WYKONANIA ŚWIADCZENIA 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy udzielać świadczeń zdrowotnych 

będących przedmiotem niniejszej umowy na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy medycznej  i analitycznej na rzecz Zleceniodawcy. 

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w terminach od 02.01.2020 r. do 31.12.2022 

r. Świadczenia udzielane będą w dniach i godzinach normalnego funkcjonowania Zleceniobiorcy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania własnego sprzętu i aparatury medycznej 

potrzebnych do wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z ich przeznaczeniem, zasadami 

BHP oraz stosownymi instrukcjami oraz do utrzymywania tych urządzeń w należytym stanie 

technicznym. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach 

programu oraz zobowiązuje się wydelegować łącznie cztery  osoby, lekarzy i pielęgniarki (w tym 

co najmniej dwóch  lekarzy) na formy edukacyjne w postaci szkoleń w terminie wskazanym przez 

Realizatora (w terminie ustalonym z Realizatorem). 

5. Zleceniodawca oświadcza, iż zobowiązuje się do organizacji cyklu szkoleń 

finansowanych w ramach projektu, o którym mowa w § 1 ust. 3 zwiększających kompetencje 

lekarzy i pielęgniarek w obszarze diagnostyki ryzyka złamań, wykrywania złamań 

niskoenergetycznych, postępowania prewencyjnego, zasad współpracy ze specjalistycznymi 

jednostkami diagnostyki oraz leczenia osteoporozy. 

6. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek: 

1) poddania się kontroli przeprowadzanej przez Zleceniodawcę w zakresie wszelkich aspektów 

związanych z wykonaniem umowy; 

2) informowania Zleceniodawcy o wynikach kontroli przeprowadzanych przez narodowy 

Fundusz Zdrowia, bądź inne uprawnione organy, o ile wyniki takiej kontroli mogą 

w jakikolwiek sposób oddziaływać na wykonanie niniejszej umowy,  

3) bieżącego i systematycznego prowadzenia dokumentacji medycznej (również w formie 

elektronicznej) oraz dokumentacji statystyczno-sprawozdawczej w sposób zgodny 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 



 

 

 

§4 

ZASADY ROZLICZANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie wynikające  

z zestawienia faktycznie udzielonych w danym miesiącu kalendarzowym świadczeń zdrowotnych, 

potwierdzonych prawidłowo wypełnionymi dokumentami, o których mowa w ust. 5, jako iloczyn 

stawki za jednego pacjenta w wysokości 48,00 zł (brutto) oraz ilości faktycznie udzielonych 

świadczeń – wizyt lekarskich, w danym miesiącu. 

2. Zleceniodawca dostarcza wzory dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania pacjenta do 

Programu i udokumentowania udzielonej konsultacji.  

3. Zleceniodawca dostarcza broszury edukacyjne, które lekarze POZ przekazują uczestnikom Projektu 

w trakcie indywidualnej konsultacji w POZ. 

4. Zleceniobiorca przekazuje za pośrednictwem poczty Zleceniodawcy oryginały dokumentacji  

o której mowa w ust. 5 dotyczącej udzielonych świadczeń do 5 dni roboczych od zakończenia 

wizyty w POZ.  

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią:  

 1) Formularz pacjenta - załącznik nr 1 do Umowy,  

 2) Oświadczenie uczestnika projektu - załącznik nr 2 do Umowy,  

 3) Oświadczenie lekarza o udzielonym świadczeniu zdrowotnym- załącznik nr 3 do Umowy,  

 4) Skierowanie – załącznik nr 4 do Umowy 

§5 

PŁATNOŚĆ 

1. Strony zgodnie ustalają, iż rozliczenia z tytułu wypłaty wynagrodzenia za wykonane świadczenia 

zdrowotne będą dokonywane w odstępach jednego miesiąca kalendarzowego.  

2. Zleceniodawca przekaże płatność za świadczenia wykonane zgodnie z niniejszą umową w terminie 

14 dni od otrzymania od Zleceniobiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT/ Rachunku wraz 

z zestawieniem faktycznie udzielonych w danym miesiącu kalendarzowym świadczeń 

zdrowotnych, jednakże nie wcześniej, niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy 

dokumentacji wymienionej w § 4 ust. 1. 

3. Zleceniodawca zobowiązany jest dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zleceniobiorcę. 

4. Wynagrodzenie uznaje się za uregulowane w dniu obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

5. Strony zgodnie ustalają, iż Zleceniodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za 

opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w terminie określonym w ust. 2 i nie jest  zobowiązany do 

naprawienia wynikłej z tego szkody, jeśli przyczyną opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia jest 

nieterminowe przekazanie dokumentacji wymienionej w § 4 ust. 1.  



 

 

 

§6 

OCHRONA TAJEMNICY ZAWODOWEJ, SŁUŻBOWEJ 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania komukolwiek treści 

postanowień niniejszej umowy. Żadna ze stron nie ujawni bez zgody drugiej strony informacji 

i danych, które uzyska na jej temat, w związku z i przy okazji wykonywania niniejszej umowy. 

Naruszenie postanowień ust. 1 stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez 

Zleceniodawcę w trybie natychmiastowym. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych pacjentów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1; dalej: „RODO”) – a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Ustawą z dnia 5 

grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. 

3. Nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej lub służbowej ujawnienie takich danych i informacji, 

na żądanie organów i podmiotów, uprawnionych do tego na podstawie przepisów odrębnych. 

§7 

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Działając na mocy upoważnienia, o którym mowa w § 21 ust. 11 Umowy o nr POWR.05.01.00-00-

0013/18 zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Skarbem Państwa– Ministrem Zdrowia (tj. Instytucją 

Pośredniczącą)oraz mając na uwadze treść art. 28 ust 4Rozporządzenia 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. z 2016 

r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej "RODO")., Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy 

przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Powierzającego (tj. Instytucji 

Pośredniczącej) na poniżej opisanych warunkach. 

2. Niniejsza Umowa stanowi udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych, 

o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit a RODO, dla celów wsparcia i realizacji Umowy o której mowa 

w ust 1, w szczególności do przeprowadzania badań ewaluacyjnych. Cel ten jest adekwatny do 

realizacji niniejszej Umowy. 

3. Zleceniobiorca  nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

stosownego zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych 

i technicznych, zapewniających adekwatny poziom bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 



 

 

 

związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. 

5. Zleceniobiorca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by proces przetwarzania spełniał wymogi RODO oraz Ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.), a tym samym 

pozwalał na ochronę praw osób, których dane  dotyczą oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

6. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec Powierzającego (tj. 

Instytucji Pośredniczącej), za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad przetwarzania 

opisanych w niniejszej Umowie, RODO, Ustawie o ochronie danych osobowych oraz innych 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Zleceniodawca w imieniu Powierzającego (tj. Instytucji Pośredniczącej) zobowiązuje 

Zleceniobiorcę do prowadzenia Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania, zgodnie z wymogami 

o których mowa w art. 30 ust. 2 RODO.  

8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 

Zleceniodawcę posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

9. Zleceniodawca w imieniu Powierzającego (tj. Instytucji Pośredniczącej) umocowuje 

Zleceniobiorcę do wydawania i odwoływania osobom, o których mowa w ust. 8, imiennych 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Zleceniobiorca 

 swojej siedzibie. 

10. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 9, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak 

niż do dnia obowiązywania niniejszej umowy. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku 

prawnego łączącego Zleceniobiorcę z osobą wskazaną w ust. 8. Zleceniobiorca winien posiadać 

przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych 

osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia ukończenia 

realizacji niniejszej umowy. 

11. Zleceniodawca zobowiązuje Zleceniobiorcę do zobowiązywania osób, o którym mowa w ust. 8, 

do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz innych informacji o stosowanych sposobach 

ich zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do 

przetwarzania danych osobowych ze Zleceniodawcą. 

12. Zleceniodawca zobowiązuje Zleceniobiorcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, 

obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i art. 14 RODO. 

13. Zleceniobiorca zobowiązuje się do udzielenia Zleceniodawcy na każde jego żądanie lub żądanie 

Powierzającego (tj. Instytucji Pośredniczącej), informacji na temat przetwarzania danych 

osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego 

przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego 

upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych 

osobowych. 



 

 

 

14. Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane 

osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z RODO, 

ustawą o ochronie danych osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi 

a dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze 

przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej 5 dni 

roboczych przed rozpoczęciem kontroli. 

15. W przypadku powzięcia przez Zleceniodawcę  lub Powierzającego wiadomości o rażącym 

naruszeniu przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z RODO, ustawą o ochronie danych 

osobowych, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi a dotyczącymi ochrony danych 

osobowych lub z umowy, Zleceniobiorca umożliwi Zleceniodawcy, Powierzającemu lub 

podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym 

w ust. 14. 

16. Kontrolerzy Zleceniodawcy, Powierzającego, lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają 

w szczególności prawo: 

a)  wstępu, w godzinach pracy Zleceniobiorcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe  

i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny 

zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO, 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz umową; 

b)  żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

c)  wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek 

z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii; 

d)  przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych. 

17. Uprawnienia kontrolerów Zleceniodawcy, Powierzającego lub podmiotów upoważnionych do jej 

przeprowadzenia, nie wyłączają uprawnień wynikających z wytycznych w zakresie kontroli 

wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1460, z późn. zm.). 

18. Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia 

danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli 

przeprowadzonych przez Zleceniodawcę, Powierzającego lub przez podmioty przez nie 

upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych 

przepisów. 



 

 

 

19. Zleceniobiorca zobowiązuje się pomagać Zleceniodawcy oraz Powierzającemu wywiązywać się 

z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 

praw określonych w Rozdziale III RODO. 

20. Zleceniobiorca nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej pisemnej 

zgody Powierzającego. 

21. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy 

wszelkie dane osobowe oraz usunie ich wszelkie istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub przepisy 

prawa polskiego nakazują przechowywanie tych danych osobowych. 

§8 

UBEZPIECZENIE 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

obejmującą okres co najmniej od momentu rozpoczęcia udzielania świadczeń objętych niniejszą 

umową oraz oświadcza, że będzie kontynuował ubezpieczenie przez cały czas trwania niniejszej 

umowy.  

2. Na każde żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca za pomocą stosownych dokumentów (polisa, 

potwierdzenie opłacenia składki), wykaże prawdziwość i aktualność oświadczenia, o którym mowa 

w ust. 1. 

3. W przypadku braku realizacji przez Zleceniobiorcę obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub ust. 

2, Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia.  

§9 

WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na okres począwszy od dnia ………………………. do 31.12.2022r. 

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 

3. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym: 

a) gdy jedna ze stron rażąco narusza istotne postanowienia niniejszej umowy,  

b) gdy liczba pacjentów błędnie skierowanych przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy przekroczy 

znaczną liczbę,  

c) gdy Zleceniobiorca utraci prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową,  

d) gdy Zleceniodawca utraci prawo udzielania świadczeń zdrowotnych, 

e) gdy Zleceniobiorca przeniesie swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszej umowy na 

osoby trzecie bez zgody Zleceniodawcy. 

4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 



 

 

 

 

§10 

DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE 

1. Zleceniobiorca nie sceduje ani nie przeniesie żadnych praw lub obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zleceniodawcy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie może 

bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zleceniodawcy rozporządzać na rzecz 

osób trzecich wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy, ani czynić z nich przedmiotu 

zabezpieczenia; nie może również zawrzeć, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) 

zgody Zleceniodawcy umowy z osobą  trzecią skutkującą wstąpieniem w prawa wierzyciela (art. 

518 Kodeksu Cywilnego), pod rygorem zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej 

w wysokości wartości rozporządzonej, przeniesionej lub zabezpieczonej wierzytelności, a także pod 

rygorem, o którym mowa w § 9 ust. 3 lit. e., przy czym Zleceniodawca uprawniony będzie do 

dochodzenia odszkodowania w kwocie przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Program stanowi załącznik nr 18 do regulaminu konkursu, o którym mowa w § 1 i jest dostępny na 

stronie Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl oraz na stronie Zleceniodawcy 

www.reumatologiczny.pl/projekty-ue/profilaktyka-osteoporozy.html. 

5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych umową 

ponoszą solidarnie Zleceniodawca i Zleceniobiorca. W przypadku jednak pokrycia takiej szkody 

(bądź sankcji administracyjnej lub sankcji karnej) przez Zleceniodawcę, która to szkoda lub sankcja 

wyniknęła z powodu naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej umowy, bądź 

przepisów prawa, Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy wszelkie poniesione przez Zleceniodawcę 

szkody (w tym koszty przeznaczone na pokrycie tychże szkód i sankcji). 

 

§11 

KONTAKT 

Do wykonywania bieżącego nadzoru nad realizacją Umowy oraz kontaktu w sprawach objętych 

niniejszą Umową Strony ustanawiają: 

1. Ze strony Zleceniodawcy Jagoda Szachowicz Tel. 33 8542640 wew. 217 e-mail: 

j.szachowicz@reumatologiczny.pl, projektue@reumatologiczny.pl 

2. Ze strony Zleceniobiorcy: ………………………………… Tel ………………………………..              

e-mail     ……………………………………………. 

 

http://www.mz.gov.pl/
http://www.reumatologiczny.pl/projekty-ue/profilaktyka-osteoporozy.html
mailto:j.szachowicz@reumatologiczny.pl
mailto:projektue@reumatologiczny.pl


 

 

 

§12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązujące, w tym m.in. przepisy ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r  o działalności leczniczej 

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu 

przez sąd właściwy miejscowo dla Zleceniodawcy. 

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

 

 

Zleceniodawca:                                                                   Zleceniobiorca: 

 

 

 


