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Telefony:   Centrala: 48  361 30 00                        Dział Zamówień Publicznych 
               Sekretariat: 48 361 39 00                   tel. 48 361 49 69 
     Fax:   48 345 11 18, 345 10 43                                                      fax.  48  361 30 23 
        Adres e-mailowy: dzp@wss.com.pl 
 

Radom, 2021-10-13 

 
OGŁOSZENIE 

 
Zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu 
26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5 

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
 

całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych  
z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej  

sprawa nr DZP.46.08.2021 (dalej łącznie zwane: „Ogłoszenie”) 
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 
711) oraz ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1285),  
Udzielający zamówienie: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Radomiu, 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5 (dalej zwany: „Udzielającym 
zamówienia”). 
 
I.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Oferta, traktowana jako całość, przygotowana na koszt Oferenta, musi być złożona w formie 

pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na udostępnionym Formularzu Oferty stanowiącym załącznik 
Nr 1 do Ogłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i kserokopiami dokumentów, 
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu.  

2. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane i potwierdzone „za zgodność z 
oryginałem” przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Pełnomocnictwo do 
podpisania oferty winno być dołączone w oryginale do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów 
załączonych przez Oferenta. 

3. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
Oferenta.  

4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, na kolejno ponumerowanych stronach, opatrzoną danymi 
Oferenta, należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: 

 
„Oferta na udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych  

z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej 
nie otwierać do 25.10.2021r. do godz. 10:30 

sprawa nr DZP.46.08.2021” 
 

5. Dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi. 
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia jest integralną częścią niniejszej 

dokumentacji i postanowienia  w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia na 
świadczenie zdrowotne. 
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8. Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów stanowiących elementy oferty: 
1) formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia), 
2) opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy), 
3) aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego 

przez właściwego Wojewodę, potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie 
objętym zamówieniem,  

4) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi 
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku 
podmiotów podlegających wpisowi do KRS, a dla podmiotów nie podlegających wpisowi do 
KRS – aktualny wypis lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, 

5) umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki 
cywilnej, 

6) polisę ubezpieczeniową na kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 866) lub zobowiązanie Oferenta do przedłożenia kopii polisy nie później niż w dniu 
zawarcia umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

 
II. PRZEDMIOT KONKURSU 
1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowych 

specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej dla pacjentów 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach 
kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmującego całodobowe świadczenia 
zdrowotne szpitalne i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne oraz dla pacjentów kierowanych z innych 
jednostek, z którymi zawarta została umowa przez Udzielającego zamówienie, poprzez pełnienie 
dyżurów medycznych oraz wykonywanie i nadzorowanie badań diagnostycznych określonych w 
opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, w pracowniach 
Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Udzielającego zamówienia. Udzielający 
zamówienia dopuszcza wykonywanie opisów badań w systemie teleradiologicznym.  

2. Udzielający zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych i złożona oferta musi obejmować 
wszystkie pozycje opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy. 

 
III. CZAS TRWANIA UMOWY  
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z potrzebami i wskazaniami 
Udzielającego zamówienia przez okres 36 miesięcy w terminie wskazanym w umowie, której projekt 
stanowi załącznik Nr 2 do Ogłoszenia. 
 
IV. KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Jedynym kryterium wyboru oferty, spośród ofert uznanych za ważne, czyli spełniających warunki, 

co do treści oferty, będą zaproponowane warunki finansowe realizacji zamówienia (świadczeń 
będących przedmiotem niniejszego konkursu i umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do 
Ogłoszenia) – najniższa cena.  

2. Przez wartość zamówienia brutto wskazaną przez Oferenta należy rozumieć całkowity koszt 
wykonania i udzielenia świadczeń zdrowotnych wynikający z oferty Oferenta, który zawiera 
kalkulację wszystkich elementów należności za świadczenia zdrowotne, których dotyczy niniejszy 
konkurs i umowa, której projekt stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.  

3. Zaproponowane w ofercie ceny pozostaną stałe przez cały okres realizacji świadczeń będących 
przedmiotem niniejszego konkursu i umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia, z 
zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do 
Ogłoszenia.  
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V. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
1. Oferent może zwracać się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienia dotyczące wątpliwości 

związanych z ogłoszeniem, sposobem przygotowania oferty, kierując swoje zapytanie pisemnie lub 
faksem w okresie nie późniejszym niż 3 dni przed dniem otwarcia ofert. 

2. Treść pytań i odpowiedzi Udzielający zamówienia zamieści na swojej stronie internetowej bez 
ujawniania źródła zapytania.  

3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: 
1) w sprawach merytorycznych: Ewa Pastuszka, tel. 48 361-49-14,  
2) w sprawach formalnych: Agata Łuczycka Chojnacka, tel. 48 361-49-69. 
 

VI. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN DO OGŁOSZENIA 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Udzielający 

zamówienie może zmienić lub zmodyfikować niniejsze Ogłoszenie oraz zakres świadczeń objętych 
niniejszym postępowaniem konkursowym. 

2. O każdej zmianie lub modyfikacji Udzielający zamówienia niezwłocznie zamieści informacje na 
swojej stronie internetowej. 

3. W przypadku, gdy wprowadzana zmiana lub modyfikacja będzie istotna Udzielający zamówienie 
może przedłużyć termin do składania ofert. 

 
VII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi jak w pkt I.4 niniejszego Ogłoszenia należy 

złożyć: 
 

do dnia 25.10.2021r. do godz. 10.00 
 

w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Aleksandrowicza 5, 
pok. nr 62. 

2. W celu dokonania zmian lub poprawek w ofercie – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i 
złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona i zwrócona Oferentowi bez otwierania. 
 
VIII.  MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ OCENA OFERT: 
1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej w Mazowieckim Szpitalu 

Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Aleksandrowicza 5, pok. Nr 13 (sala 
konferencyjna)  

 
w dniu 25.10.2021r. o godzinie 10:30 

 
2. Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno 

następujących czynności: 
1) podaje liczbę otrzymanych ofert, 
2) otwiera koperty z ofertami i podaje warunki cenowe realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem 

pkt VII.3 Ogłoszenia, 
3) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Ogłoszeniu o konkursie, 
4) odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom wskazanym w ppkt 3 lub podlegające 

odrzuceniu zgodnie z pkt X Ogłoszenia, 
5) zawiadamia Oferentów, które z ofert spełniają warunki określone w Ogłoszeniu i nie zostały 

odrzucone, a które zostały odrzucone, 
6) przyjmuje do protokołu wnioski zgłoszone przez Oferentów, 
7) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 
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3. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału Oferentów, z wyjątkiem 
czynności określonych w pkt VIII.2 ppkt 1, 2 i 6 Ogłoszenia.  

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu otwarcia ofert. 
2. W przypadku wskazanym w pkt XI.2 Ogłoszenia tj. przesunięcia przez Udzielającego zamówienie 

termin rozstrzygnięcia konkursu ofert z przyczyn tam wskazanych ponad okres wskazany w ust. 1 
powyżej, okres związania ofertą trwa o czas rozstrzygnięcia niniejszego konkursu ofert. 

3. W przypadku zawarcia umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia po terminie 
wskazanym w ust. 1 powyżej, okres związania ofertą Oferenta, którego oferta została wybrana przez 
komisję konkursową Udzielającego zamówienie, trwa do czasu zawarcia ww. umowy. 

 
X. ODRZUCENIE OFERTY: 
1. Odrzuca się ofertę: 

1) złożoną przez Oferenta po terminie; 
2) zawierającą nieprawdziwe informacje; 
3) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny 

świadczeń zdrowotnych; 
4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
6) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną; 
7) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa 

oraz warunków określonych przez Udzielającego zamówienia w niniejszym ogłoszeniu; 
8) złożoną przez Oferenta, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie postępowania, 

została rozwiązana przez Udzielającego zamówienia umowa na udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi Ogłoszenia, bez zachowania 
okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

9) jeżeli Oferent nie posiada pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 
27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2021r., poz. 1285) - jeśli dotyczy Oferenta. 

2. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta 
zawiera braki formalne, komisja pisemnie wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w 
wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.  

 
XI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

zdrowotnych Komisja konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania.  
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie 

Udzielającego zamówienie. W szczególnych przypadkach Udzielający zamówienia może przesunąć 
termin rozstrzygnięcia konkursu ofert  

3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Udzielającego zamówienie. 
4. Udzielający zamówienie niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów o zakończeniu konkursu i 

jego wynikach na piśmie podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres Oferenta, który został wybrany.  

5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie 

6. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i Komisja konkursowa 
ulega rozwiązaniu. 

  
XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
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1. Zarząd Udzielającego zamówienie unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: 
1) nie wpłynęła żadna oferta; 
2) wpłynęła jedna oferta i nie podlega odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2; 
3) odrzucono wszystkie oferty; 
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienie przeznaczył 

na finansowanie świadczeń zdrowotnych w danym postępowaniu; 
5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie 

umowy nie leży w interesie pacjentów Udzielającego zamówienie, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć. 

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta i nie podlega ona odrzuceniu, komisja może 
przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach 
konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

 
XIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM 
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego 

zamówienie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie  
świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych poniżej.  

2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 
1) wybór trybu postępowania; 
2) niedokonanie wyboru Oferenta; 
3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej.  
3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, do 

czasu zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 
7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście 
bezzasadny. 

5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej 
odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 

6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy 

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia. 
8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 
9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zarządu Udzielającego zamówienia, w 

terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące 
rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania 
wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 

 
XIV.  ZAWARCIE UMOWY 
1. Udzielający zamówienia zawrze umowę z Oferentem, którego oferta odpowiada warunkom 

formalnym, nie podlega odrzuceniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ustalone 
kryteria oceny ofert. 

2. Zawarcie umowy z wyłonionym w postępowaniu konkursowym o udzielanie świadczeń zdrowotnych 
Oferentem, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia nastąpi nie później niż w 
terminie związania ofertą Oferent na wniosek Udzielającego zamówienie może przedłużyć termin 
związania ofertą, z zastrzeżeniem pkt IX.2 oraz IX.3 Ogłoszenia. 
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3. Jeżeli Oferent, który wygrał konkurs uchyli się od zawarcia umowy, Udzielający zamówienia 
wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, które nie zostały odrzucone lub w przypadku 
niewybrania żadnej oferty może ponownie ogłosić konkurs. 

 
XV. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty   
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy  

        
ZATWIERDZAM: 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
 

NR SPRAWY: DZP.46.08.2021  

OFERENT:  
 UDZIELAJACY ZAMÓWIENIE: 
 MAZOWIECKI SZPITAL 

SPECJALISTYCZNY Sp. z o.o. 
ul. ALEKSANDROWICZA 5 
26-617 RADOM 

 
 
 
.................................................................................. 
(Nazwa i adres Oferenta lub jego pieczęć firmowa, adresowa) 

 
Adres do korespondencji ..................................................................................... 
Telefon: .................................................................................................................. 
Faks: ...................................................................................................................... 
E-mail: ................................................................................................................... 
NIP:………………….....................................…………….................................... 
REGON: ....……………………………………....................................………… 
 
Niniejszym, w imieniu wymienionego powyżej Oferenta oferujemy realizację na rzecz Udzielającego 
zamówienie – Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu z siedzibą 
przy ul. Aleksandrowicza 5 – zamówienia związanego z:  
 

UDZIELANIEM CAŁODOBOWYCH  
SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  

Z ZAKRESU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

 
Za łączną kwotę obliczoną zgodnie z wymogami ogłoszenia o konkursie to jest ................................ PLN 
(słownie:...........................................................................................................................................................
.....................................................................). 
Oferowany termin płatności za zobowiązania wynikające z realizacji umowy wynosi 30 dni (słownie: 
trzydzieści dni) kalendarzowych licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 
Udzielającego zamówienia  

 
 

Przystępując do konkursu ofert związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie 
całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej dla 

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5 
 

OŚWIADCZAMY, ŻE: 
 
1. Zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o konkursie ofert i załącznikami do niego, zawierającym w 

szczególności przedmiot konkursu, kryteria oceny ofert oraz warunki stawiane Oferentom i nie 
zgłaszamy zastrzeżeń do ich treści. 
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2. Spełniamy wszystkie warunki stawiane Oferentom wymienione w ogłoszeniu konkursowymi oraz 
załącznikach do niego. 

3. Gwarantujemy całodobową ciągłość, kompleksowość, dostępność i wysoką jakość świadczeń 
zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej oferty.  

4. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń załączony do ogłoszenia o konkursie wzór umowy i w 
przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach w nim 
określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Udzielającego zamówienia. 

5. Jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu otwarcia ofert, z zastrzeżeniem 
pkt IX.2. oraz IX.3.Ogłoszenia 

6. Będziemy*/nie będziemy* wykonywać opisy w systemie teleradiologicznym. 
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i 

faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (m.in. art. 297 Kodeksu Karnego). 
8. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:  

 
Tak * / Nie *  (* niepotrzebne skreślić) 

 
(wg zaleceń Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L124 z 20.5.2003, s. 36).  

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia w niniejszym konkursie ofert*.  
 
* W przypadku, gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO Oferent nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje 
np. przez zapisanie - nie dotyczy).  

10. Oświadczamy, że w sytuacji o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 
1285) posiadamy pozytywna opinię  wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia** 

 
** W przypadku gdy powyższa sytuacja nie dotyczy Oferenta Oferent nie składa oświadczenia 
(usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez zapisanie - nie dotyczy). 

 
Do oferty dołączamy: 
1. Załącznik nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia. 
2. Kopię aktualnego wypisu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego 

przez właściwego Wojewodę, potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym 
zamówieniem. 

3. Kopię odpisu aktualnego z właściwego rejestru KRS / informację odpowiadającą odpisowi 
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis / wydruk z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

4. Kopię polisy ubezpieczenia OC lub oświadczenie o przedłożeniu polisy. 
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale w przypadku gdy Oferta oraz wszystkie wymagane 

dokumenty zostały podpisane i potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez przedstawiciela 
Oferenta o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. 

 
……………………………………………………. 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
UMOWA Nr ........../KO/2021 

 
zawarta z dnia …………….. w Radomiu (dalej „Umowa”) pomiędzy: 
 
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, wpisanym do rejestru przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490819, o 
kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356, BDO 000056112, 
posiadającym status dużego przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 
zwanym w dalszej części Umowy „Udzielającym zamówienia”,  
reprezentowanym przez:  

1. ………………………………………….. 
2. …………………………………………….. 

 
a  
 
spółką pod firmą  […] z siedzibą w […], ul. […] wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego  prowadzonego przez […] […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod nr KRS […], o kapitale zakładowym […] wpłacony w […], NIP: […], REGON […] / […] […] zam. 
[…] prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą […] z siedzibą w […], ul. […], NIP: […], 
REGON […] *, posiadającą/ym status […] przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
 
zwaną/ym w dalszej części Umowy „Przyjmującym zamówienie”,  
reprezentowaną/ym przez: 
.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

* w zależności od formy prawne Przyjmującego zamówienie – niepotrzebne skreślić. 
 
Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie zwani są łącznie „Stronami”, a pojedynczo 
„Stroną”. 
 
Umowa zostaje zawarta w trybie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. 
Dz. U. 2021, poz. 711) w wyniku konkursu ofert (sprawa DZP.46.08.2021). 
 
Realizatorami Umowy ze strony Udzielającego zamówienia są: 
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej  
 

§ 1 .  
1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie i udzielanie przez Przyjmującego zamówienie 

całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii i diagnostyki 
obrazowej dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 
obejmującego całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 
oraz dla pacjentów kierowanych z innych jednostek z którymi zawarta została umowa przez 
Udzielającego zamówienie, poprzez pełnienie dyżurów medycznych oraz wykonywanie i 
nadzorowanie badań diagnostycznych  określonych w Załączniku nr 1 do Umowy w pracowniach 
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Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Udzielającego zamówienia. W 
szczególności Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zapewnienia przez jego personel obsady 
lekarskiej zgodnie z zapotrzebowaniem Udzielającego zamówienia, nieprzerwanie przez 7 dni w 
tygodniu zgodnie z § 4 ust. 6 Umowy oraz wykonywania i nadzorowania badań diagnostycznych 
określonych w Załączniku nr 1 do Umowy zgodnie z Umową, a także wykonywania innych 
czynności określonych w Umowie (dalej łącznie „Świadczenia Zdrowotne” lub „Przedmiot 
Zamówienia” lub „Przedmiot Umowy”).  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania Świadczeń Zdrowotnych w zakresie oraz na 
zasadach określonych w niniejszej Umowie, a Udzielający zamówienia do zapłaty wynagrodzenia za 
udzielenie tych świadczeń, na zasadach wskazanych w Umowie. 

3. Ilość badań wskazania w Załączniku nr 1 do Umowy to średnia przewidywalna liczba badań objęta 
Umową. Ilość ta może ulec zmianie zarówno poprzez jej zmniejszenie, jak i zwiększenie (zmiana 
ilości zleconych badań nie wymaga zmiany Umowy). W przypadku zmniejszenia ilości zleconych 
badań - stosuje się ust. 4 poniżej, natomiast w przypadku jej zwiększenia - Przyjmujący zamówienie 
zobowiązany jest do wykonania badań w zwiększonej ilości, do wyczerpania kwoty określonej w § 9 
ust. 3 Umowy. 

4. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do ograniczenia Przedmiotu Zamówienia w zakresie 
ilościowym, w tym zwłaszcza zlecania mniejszej ilości badań niż wynikająca z Załącznika nr 1 do 
Umowy, co ma wpływ na wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy i 
powoduje zmniejszenie jego wysokości w stosunku do kwoty wskazanej § 9 ust. 3 Umowy. 
Powyższe nie stanowi odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, nawet w części i nie wymaga 
zmiany Umowy, a z tego tytułu Przyjmującemu zmówienie nie przysługują żadne roszczenia, w tym 
odszkodowawcze. 

5. Zlecenie Przyjmującemu zamówienie wykonania badań wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy 
następuje poprzez dedykowany do tego system teleinformatyczny Udzielającego zamówienie. 

6 .  Przyjmujący zamówienie oświadcza, że został poinformowany, że Udzielający zamówienie jest w 
procesie akredytacji Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (dalej „Akredytacja”) oraz zobowiązuję się w ramach wynagrodzenia 
wskazanego w Umowie współpracować z Udzielającym zamówienie w procesie związanym z 
Akredytacją w szczególności zobowiązuje się opracowywać dokumentacje i procedury w zakresie 
radiologii i diagnostyki obrazowej oraz stosować się do wszelkich instrukcji i procedur niezbędnych 
do Akredytacji. 

 
§ 2 .  

1. Realizacja Przedmiotu Zamówienia nastąpi sukcesywnie przez okres 36 miesięcy w terminie od dnia 
………………..r. do dnia…...………….r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty o której mowa 
w § 9 ust. 3 Umowy. 

2. Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia w 
przypadku niezrealizowania całości Przedmiotu Zamówienia (ilości badań wskazanych w 
Załączniku nr 1 do Umowy) w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. 

 
§ 3 .  

1. Świadczenia Zdrowotne objęte Umową udzielane będą przez Przyjmującego zamówienie w siedzibie 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Radomiu, przy użyciu materiałów, leków, środków medycznych, sprzętu medycznego oraz 
aparatury medycznej stanowiących własność lub będących w dyspozycji Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do korzystania z pomieszczeń oraz sprzętu i aparatury 
medycznej należących do Udzielającego zamówienia zgodnie z ich celem i przeznaczeniem, do 
przestrzegania przepisów i zasad BHP dotyczących pracy z aparaturą medyczną i w celach 
określonych niniejszą Umową.  
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3. Sprzęt i aparatura spełniają wymagania niezbędne do wykonywania świadczeń objętych Umową 
zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy, a zapewnienie prawidłowego ich działania należy 
do obowiązków Udzielającego zamówienia.  

4. Personel Przyjmującego zamówienie pracujący na sprzęcie Udzielającego zamówienia zobowiązany 
jest każdorazowo do niezwłocznego informowania Udzielającego o stwierdzonych uszkodzeniach lub 
nieprawidłowościach w pracy urządzeń, tj. do pisemnego poinformowania o zaistniałej sytuacji 
kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej lub osoby przez niego 
upoważnionej. 

 
§ 4 .  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania zleconych mu Świadczeń Zdrowotnych 
profesjonalnie, z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o aktualną wiedzę medyczną oraz z 
zachowaniem zasad etyki zawodowej przy respektowaniu praw pacjenta, zgodnie z normami 
umożliwiającymi akredytację i certyfikację ponadto zgodnie z przepisami wewnętrznymi 
regulującymi działalność medyczną Udzielającego zamówienia, w tym zgodnie z „Regulaminem 
Organizacyjnym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu” i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
w tym wymienionymi w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wszelkie Świadczenia Zdrowotne, w tym badania wskazane w 
Załączniku nr 1 do Umowy będą wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i 
kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. 

3. Przyjmujący zamówienie będzie także aktywnie uczestniczył w opracowywaniu instrukcji i procedur 
medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, między innymi w analizie zdjęć 
odrzuconych, opracowaniu i wdrożeniu standardów akredytacyjnych oraz zgodnie załącznikiem nr 4 
do niniejszej Umowy przedstawi elementy instrukcji i procedur dotyczących postępowania 
medycznego. 

4. Osobą nadzorującą pracę osób wykonujących Przedmiot Umowy po stronie Przyjmującego 
Zamówienie będzie osoba posiadająca następujące kwalifikacje:   
lekarz medycyny ze specjalizacją radiologia (dalej „Kierownik medyczny”). Do zadań Kierownika 
medycznego w szczególności będą należały następujące działania: 
a. wyjaśnienie (konsultacja) rozbieżności wynikających z opisu wykonanego badania - ze 

stanowiskiem lekarzy zlecających i ostateczne podjęcie decyzji dotyczącej wyniku badania;  
b. podejmowanie decyzji (konsultacja) dotyczące zleconych nietypowych i niejasnych badań ze 

stanowiskiem lekarzy zlecających; 
c. opracowanie systemu współpracy radiologów i klinicystów dotyczących leczonych pacjentów; 
d. organizacja spotkań lekarzy radiologów i klinicystów poświęconych omówieniu trudnych 

diagnostycznie przypadków. 
5. Udzielający zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do całodobowego (24 h na 

dobę) nieprzerwanego - przez 7 dni w tygodniu - udzielania wszystkich zleconych Świadczeń 
Zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, na które składają się w szczególności: 
a. samodzielne wykonywanie i nadzorowanie wykonywania badań obrazowych w poszczególnych 

pracowniach w godzinach 08:00 – 15:00, przy czym w pracowni Rezonansu magnetycznego 
(RM) w godzinach 08:00 – 18:00 (zgodnie z ust. 6 litera a i b poniżej) z zastarzeniem ust. 6 lit. b -
d poniżej, przez nw. liczbę lekarzy: 

i. pracownia RTG – minimum 1 lekarz; 
ii. pracownia USG - minimum 2 lekarzy; 

iii. pracownia TK – minimum 1 lekarz; 
iv. pracownia RM – 1 lekarz; 

oraz w trybie dyżurnym (zgodnie z ust. 6 litera b - d poniżej) u Udzielającego zamówienia i w 
jego siedzibie przy użyciu: aparatu rentgenowskiego, ultrasonografu, mammografu, tomografu 



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.     
 26-617 Radom , ul.  Juliana Aleksandrowicza 5 

                              www.wss.com.pl     szpital@wss.com.pl 
 

          Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
 VI Wydział Gospodarczy KRS 0000490819 

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł    NIP 7962963679,    REGON 670209356   
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 

 

 
12 

 
 

komputerowego, rezonansu magnetycznego, przy czym badania pilne / na cito powinny być 
wykonywane niezwłocznie, natomiast badania stabilne powinny być wykonywane zgodnie z 
terminarzem Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Udzielającego 
Zamówienie;  

b. wykonywanie badań obrazowych na oddziałach szpitalnych w sali pacjenta u Udzielającego 
zamówienie przy użyciu ultrasonografu (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) przy czym badania 
pilne / na cito powinny być wykonywane niezwłocznie, natomiast badania stabilne powinny być 
wykonywane zgodnie z terminarzem Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii 
Interwencyjnej Udzielającego Zamówienie.  

c. obecność lekarza na konsyliach onkologicznych w wyznaczonych przez Udzielającego 
zamówienie terminach oraz wykonywanie biopsji mammotomicznej w pracowni 
mammografiizgodnie z terminarzem Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej 
Udzielającego Zamówienie;  

d. bieżące podawanie środków kontrastowych lub nadzorowanie procedury podawania środków 
kontrastowych w celu uwidocznienia badanych narządów (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę); 

e. rzetelne opisywanie wszystkich wykonywanych badań:  
i. planowych stabilnych wykonanych od poniedziałku do czwartku włącznie, w czasie nie 

dłuższym niż 48 godziny od chwili ich wykonania; 
ii. planowych stabilnych wykonanych w piątki, w czasie nie dłuższym niż do godziny 15:00 

w najbliższy poniedziałek; 
iii. z pakietu DILO w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili ich wykonania, przez 7 

dni w tygodniu; 
iv. skierowanych z SOR oraz badań pilnych / cito – niezwłocznie bezpośrednio po 

wykonaniu badania, nie dłużej niż 2 godziny od chwili ich zlecenia, przez 7 dni w 
tygodniu; 

v. badań planowych MR piersi bez i z kontrastem – opis w ciągu 7 dni od dnia 
wykonania badania; 

f. prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej pacjentów, zgodnie obowiązującymi 
przepisami prawa; 

g. przekazanie zatwierdzonego przez Przyjmującego zamówienie w formie pisemnej harmonogramu 
pracy lekarzy zapewnionych w ramach Umowy do każdego 28 dnia miesiąca na miesiąc 
nadchodzący. Nieprzewidziane zmiany muszą być zgłoszone niezwłocznie i na bieżąco 
kierownikowi Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, w takim przypadku 
wymagane jest przedstawienie zatwierdzonego przez Przyjmującego zamówienie w formie  
pisemnej zmienionego harmonogramie do dnia 5 następnego miesiąca; 

h. zapewnienie obsady lekarskiej na zasadach opisanych w ust. 5 i 6 niniejszego § 4 Umowy, w tym 
wykonywania badań w trybie dyżurnym zgodnie z ust. 6 lit. b – d poniżej; 

i. wykonywanie testów monitorów stacji opisowych w każdym jego dniu wykorzystania przed 
rozpoczęciem pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w 
sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 
rodzajów ekspozycji medycznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 884). 

6. Przyjmujący zamówienie zapewnia stałą obsadę lekarską w siedzibie Udzielającego zamówienia w 
ilości niezbędnej do zapewnienia możliwości udzielania Świadczeń Zdrowotnych zgodnie z Umową, 
w tym realizowania badań i innych czynności w terminach, o których mowa w § 4 ust. 5 lit. a - d 
Umowy oraz wykonywania opisów badań w terminach, o których mowa w § 4 ust. 5 lit. e Umowy 
(jednak nie mniejszą wskazana poniżej) w następującym systemie pracy: 
a. od godziny 8.00 do godziny 15.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze – minimum 5 

lekarzy; 
b. od godziny 15.00 do godziny 18.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze – minimum 2 

lekarzy (w tym 1 lekarz w pracowni Rezonansu magnetycznego (RM) i 1 lekarz dyżurny);  
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c. od godziny 18.00 do godziny 8.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze – minimum 1 lekarz 
dyżurny; 

d. od godziny 8.00 do godziny 8.00 w soboty, dni wolne od pracy (w tym niedziele) i święta – 
minimum 1 lekarz dyżurny; 

e. na wniosek Zamawiającego złożony z 5 dniowym wyprzedzeniem, w sytuacji zwiększenia ilości 
wykonywanych badań, Przyjmujący zamówienie ma obowiązek zapewnić dodatkową obsadę 
lekarską w godzinach wydłużenia pracy w istniejących pracowniach Udzielającego zamówienie.  

7. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że spełnia wymagania dotyczące zatrudnienia lekarza specjalisty 
określone w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu 
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób 
nienowotworowych (Dz.U. 2008 nr 59 poz. 365 z późn. zm ). 

8. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, że wszyscy lekarze biorący udział w realizacji Umowy ze 
strony Przyjmującego zamówienie będą posiadali wszystkie odpowiednie kwalifikacje do 
wykonywania Przedmiotu Umowy, z zakresu przeprowadzania badań z zakresu radiologii i 
diagnostyki obrazowej i wśród tych osób będą specjaliści w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, 
lub radiologii i diagnostyki obrazowej, którzy będą stale obecni we wszystkich pracowniach 
Udzielającego zamówienie w dniach i godzinach wskazanych w ust. 6 lit a – d powyżej. 

9. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że spełnia wymagania określone w zarządzeniu Prezesa NFZ w 
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna oraz udostępni dane dotyczące udzielanego świadczenia zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych 
przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
przekazywania podmiotom zobowiązanych do finansowania świadczeń ze środków publicznych ze 
zm. (Dz.U.2016 nr 192 z późn. zm). 

10. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedstawienia Udzielającemu zamówienia przed 
zawarciem Umowy wykazu lekarzy specjalistów, którzy będą brali udział w realizacji Przedmiotu 
Umowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy, a w przypadku zmiany zawartych w 
nim danych w trakcie obowiązywania Umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 
pisemnego niezwłocznego poinformowania o tym Udzielającego zamówienia, każda zmiana danych 
skutkująca zmianą personalną wymagać będzie dla swej skuteczności akceptacji Udzielającego 
zamówienie.  

11. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedstawienia Udzielającemu zamówienia przed 
zawarciem Umowy w celu przekazania danych do Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach 
kontraktu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: LECZENIE SZPITALNE – ŚWIADCZENIA 
PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ (PSZ) ustalonego i potwierdzonego przez Przyjmującego zamówienie 
harmonogramu pracy oraz wykazu lekarzy specjalistów, którzy będą wykonywać badania z zakresu 
tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do 
Umowy. W przypadku zmiany wymienionych danych oraz harmonogramu, Przyjmujący zamówienie 
zobowiązuje się do pisemnego informowania o tych zmianach nie później niż na 7 dni przed ich 
wystąpieniem, każda zmiana danych skutkująca zmianą personalną wymagać będzie dla swej 
skuteczności akceptacji Udzielającego zamówienie.  

12. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie 
opisów badań zleconych, w sposób określony w ustawie z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania.  

13. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia:  
a) zachowania ciągłości udzielanych Świadczeń Zdrowotnych;  
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b) przestrzegania terminów wykonywania badań i ich opisów wskazanych w Umowie oraz 
realizacji badań planowych zgodnie z Umową, a także przyjętym przez Udzielającego 
zamówienia harmonogramem (kolejką) oraz terminarzami Zakładu Radiologii i Diagnostyki 
Obrazowej Udzielającego Zamówienie ustalonymi przez Udzielającego zamówienie; 

c) niezwłoczne umieszczenia wyników badań i opisów bezpośrednio w systemie 
informatycznym funkcjonującym u Udzielającego zamówienia oraz udostepnienie wyników 
badań zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej; w opisie nie mogą się 
znaleźć opisy dotyczące innego rodzaju badania (innej procedury); numer rejestracji 
wykonanego badania znajdujący się na obrazie musi być zgodny z numerem nadanym w 
systemie RIS; 

d) niezwłoczna (nie później niż w ciągu 2 h od wystawienia skierowań/zleceń HL7) weryfikacja 
skierowań/zleceń HL7 pod względem konkretnego zakresu badania;  

e) ścisłej współpracy z lekarzami zlecającymi badania w zakresie diagnostyki radiologicznej; 
f) uczestniczenia w konsyliach lekarskich dla potrzeb klinicznych w terminach wskazanych 

przez udzielającego zamówienie; 
g) niezwłoczne (nie później niż w ciągu 1 h od dokonania opisu) zgłaszanie pisemnie zmiany 

opisu badania; o każdorazowej zmianie lekarz radiolog zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować lekarza zlecającego badanie;  

h) w przypadku podjęcia decyzji radiologia o zmianie zakresu badania lub/i rodzaju badania 
lekarz przyjmujący/wykonujący badanie musi zmienić nazwę procedury w szpitalnych 
systemie; 

i) wydawania zleceń i nadzór nad pracą pielęgniarek i techników elektroradiologii 
zatrudnionych w pracowniach Udzielającego zamówienia; 

j) aktywnego uczestniczenia w pracach komitetów i zespołów zadaniowych powołanych przez 
Zarządu dla celów utrzymania szpitalnych standardów medycznych;  

k) nadzoru i podejmowania skutecznych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów 
i personelu w trakcie realizacji procesu diagnostycznego; 

l) organizacja i uczestnictwo w cyklicznych spotkania lekarzy radiologów, klinicystów oraz 
lekarzy z oddziałów szpitalnych poświęcone omówieniu i konsultacji trudnych 
diagnostycznie przypadków; 

m) niezwłocznego zawiadamiania Zarządu Udzielającego zamówienia o każdym przypadku, co 
do którego zachodzi podejrzenie, iż jest on wynikiem przestępstwa; 

n) realizacji decyzji i poleceń Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienia lub innych 
kompetentnych służb Udzielającego zamówienia w sytuacjach nadzwyczajnych, związanych 
z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, klęski żywiołowej, katastrof, wypadku 
masowego, ataku terrorystycznego lub innych zdarzeń o podobnym charakterze;  

o) zapoznawania się na bieżąco z zarządzeniami Zarządu Udzielającego zamówienia i 
stosowania ich przy wykonywaniu niniejszej Umowy; 

p) skutecznego i efektywnego realizowania kontraktów/umów zawartych pomiędzy 
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Sp. z o.o. a NFZ w części mającej zastosowanie 
do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej; 

q) przestrzegania zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach 
zawartych przez Udzielającego zamówienia z NFZ; 

r) wykonywania Świadczeń Zdrowotnych zgodnie przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 
23.03.2018r - Prawo atomowe oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy; 

s) przestrzegania zasad ochrony radiologicznej własnej, pacjenta i personelu; 
t) posiadania przez osoby realizujące Umowę w zakresie radiologii ważnego certyfikatu 

poświadczającego ukończenie szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta; 
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u) wykonywania Świadczeń Zdrowotnych we własnej odzieży roboczej wg ustalonego 
standardu u Udzielającego zamówienia oraz pokrywania kosztów utrzymania tej odzieży w 
należytym stanie; 

v) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt aktualnych szkoleń z zakresu bhp i 
aktualnych badań profilaktycznych; 

w) zapewnienia dostępu do informacji o realizacji Przedmiotu Umowy i niezwłocznego 
przekazywania Udzielającemu zamówienie wszelkich niezbędnych informacji o jego 
realizacji w terminie określonym przez Udzielającego zamówienie. 

x) pracownicy Przyjmującego zamówienie zobowiązani są do posiadania certyfikatu wydanego 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, służącego do potwierdzania pochodzenia oraz 
integralności danych w systemie teleinformatycznym. 

14. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonywać zgodnie z Instrukcją Zakładową Nr QI-
DO/6.3/02 - testy monitorów przy stacjach diagnostycznych.  

15. Przyjmujący zamówienie w zakresie objętym Umową nie może wykonywać odpłatnych 
świadczeń zdrowotnych, chyba, że odpłatność wynika z przepisów prawa i jest pobierana przez 
Udzielającego zamówienia. 

16. W przypadku ekspozycji zawodowej na HPV, HCV i HIV pracownicy Przyjmującego zamówienie 
mogą podlegać procedurze postępowania profilaktycznego poekspozycyjnego lub pierwszej pomocy 
w siedzibie Udzielającego zamówienia. Koszty procedury ponosi Przyjmujący zamówienie. 

 
§ 5 .  

1. W przypadku wykonywania opisów badań w systemie teleradiologicznym, Przyjmujący zamówienie 
będzie stosował system informatyczny w pełni zintegrowany (bez konieczności jakiejkolwiek 
ingerencji użytkownika) z systemem posiadanym przez Udzielającego zamówienia (system PACS 
firmy DIAGOSYS, system  RIS/HIS „AMMS” firmy Asseco) i dokona integracji na własny koszt. 
W przypadku zmiany systemu PACS/RIS posiadanego przez Udzielającego zamówienia, 
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dokonania na własny koszt integracji do nowego 
systemu PACS/RIS. Zarówno dane obrazowe jak i opisowe muszą znaleźć się w zasobach 
serwerowych/dyskowych Udzielającego zamówienia. 

2. Przyjmujący zamówienie, w celu przesyłu danych obrazowych, zobowiązuje się na własny koszt 
skonfigurować bezpieczny kanał VPN do wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi 
Przyjmującym zamówienie a Udzielającym zamówienia. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się na własny koszt do zestawienia i utrzymania połączenia 
VPN. 

 
§ 6 .  

1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach 
oraz zobowiązuje się każdorazowo poddać kontroli Narodowemu Funduszowi Zdrowia na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych m.in. w zakresie wymagań wynikających z umowy zawartej pomiędzy 
Udzielającym zamówienia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania do Działu 
Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Udzielającego zamówienia danych 
wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na stronie internetowej NFZ, zamieszczanych 
w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (portal SZOI). 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poddania kontroli Udzielającego zamówienia w 
zakresie wykonywania postanowień niniejszej Umowy, w tym w zakresie jakości realizacji 
Przedmiotu Zamówienia, w sposób i na zasadach każdorazowo uzgodnionych przez Strony, a w 
przypadku trudności w takim uzgodnieniu – w sposób i na zasadach określonych przez 
Udzielającego zamówienie, na pisemny wniosek Udzielającego zamówienia przy współudziale 
upoważnionych przez Strony przedstawicieli, jeżeli taki współudział jest możliwy. 
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§ 7 .  

1. Personel Przyjmującego zamówienie będzie uwzględniony w elektronicznym systemie ewidencji 
pracy obowiązującym u Udzielającego zamówienia i będzie to narzędziem pomocniczym 
potwierdzającym obecność personelu Przyjmującego zamówienie w dniu wykonywania świadczenia. 

2. Pierwsze karty elektroniczne umożliwiające ewidencjonowanie udzielania świadczeń zdrowotnych 
wg systemu RCP Przyjmujący zamówienie otrzyma, dla każdego swojego członka personelu, od 
Udzielającego zamówienia, bezpłatnie. W przypadku konieczności uzyskania kolejnych kart (np. w 
wyniku ich/jego zgubienia lub zniszczenia) wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Przyjmujący 
zamówienie. 

 
§ 8 .  

1. Przyjmujący zamówienie nie może prowadzić w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu działalności konkurencyjnej wobec 
działalności statutowej prowadzonej przez Udzielającego zamówienia, a także działalności 
wykraczającej poza zakres Umowy.   

2. W przypadku każdorazowego naruszenia zakazu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Udzielający zamówienia ma prawo każdorazowo naliczyć Przyjmującemu zamówienie karę umowną 
w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, a 
Przyjmujący zmówienie zobowiązany jest do jej zapłaty. 

3. Udzielający zamówienie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej. 

4. Trzykrotne naruszenie zakazu określonego w ust. 1 może stanowić podstawę do rozwiązania Umowy 
przez Udzielającego zamówienie bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem 
natychmiastowych) – z winy Przyjmującego zamówienie. 

§ 9. 

1. Za realizację Przedmiotu Zamówienia Udzielający zamówienia zobowiązuje się zapłacić 
Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie za faktycznie wykonane i opisane badania przez 
Przyjmującego zamówienie, które zostały mu zlecone poprzez dedykowany do tego system 
informatyczny Udzielającego zamówienie, zgodne z cenami zawartymi w Załączniku nr 1 do 
Umowy i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Udzielającym zamówienia i 
Przyjmującym zamówienie. Ceny zawarte w Załączniku nr 1 do Umowy są niezmienne przez cały 
okres realizacji Umowy, zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wynagrodzenia za wszelkie 
czynności i wszelki elementy objęte Przedmiotem Umowy, w tym wszelkie koszty poniesie przez 
Przyjmującego zamówienie z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi 
przepisami realizacją Przedmiotu Zamówienia, w tym w szczególności (lecz niewyłącznie) wszelkie 
koszty przeprowadzania, wykonania i nadzorowania badań oraz wszelkie koszty zapewnienia obsady 
lekarskiej zgodnie z Umową i z tego tytułu Przyjmującemu zamówienie nie należy się żadne 
dodatkowe wynagrodzenie. 

3. Udzielający zamówienia zapłaci Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie za realizację całości 
Przedmiotu Zamówienia zgodne z Załącznikiem nr 1 do Umowy do łącznej maksymalnej kwoty 
brutto (tj. z VAT)  ……………………………………. PLN (słownie: 
……………………………………….). Powyższa kwota stanowi szacunkową i zarazem maksymalną 
kwotę wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie za cały okres obowiązywania Umowy, a łączne 
wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie za cały okres obowiązywania Umowy może być niższe 
niż wskazane w zdaniu powyżej - w przypadku zlecenia Przyjmującemu zamówienie mniejszej ilości 
badań niż wskazana została w Załączniku nr 1 do Umowy lub w przypadku innego ograniczenia 
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ilościowego Przedmiot Umowy, a Przyjmującemu zamówienie nie przysługują  z tego tytułu żadne 
roszczenia (w tym odszkodowawcze). 

4. Udzielający zamówienia otrzyma fakturę w wersji papierowej i elektronicznej wystawioną na koniec 
miesiąca za badania faktycznie zlecone, wykonane i opisane w danym miesiącu. Do każdej faktury 
dołączony będzie wykaz w formie papierowej i elektronicznej (w formacie Microsoft Excel 
95/97/2000 (xls) zawierający następujące dane: imię i nazwisko pacjenta, numer PESEL pacjenta, 
datę opisu badania, numer badania, szczegółowy zakres wykonanych badań z nazwami zgodnymi z 
Załącznikiem nr 1 do Umowy, nazwę jednostki kierującej Udzielającego zamówienia i nazwiska 
lekarzy zlecających badania. 

5. Udzielający zamówienia dopuszcza trzymiesięczny okres od dnia zawarcia Umowy na uzgodnienie z 
Przyjmującym zamówienie standardów i procedur wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, co 
nie wpływa na zobowiązania Przyjmującego zamówienie wynikające z Umowy. 

6. Udzielający zamówienia dopuszcza wykonanie badań w innych ilościach (w tym także większych), 
niż określone zostały w Załączniku nr 1 do Umowy, zgodnie z potrzebami Udzielającego 
zamówienie (przy czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej Umowy), przy zastrzeżeniu, że 
wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Przedmiotu Zamówienia w żadnym wypadku nie 
przekroczy kwoty określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu.  

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Udzielającego zamówienia prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust. 1 i 
ust. 4 niniejszego paragrafu, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Udzielającego zamówienia. 

8. Udzielający zamówienia nie zaakceptuje oraz odeśle Przyjmującemu zamówienie każdą fakturę 
VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie ponad 
kwotę określoną w ust. 3 paragrafu 9 Umowy lub fakturę zawierającą błędne dane lub błędną 
wysokość wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie, a taka faktura nie kreuje wiążących i 
wymagalnych zobowiązań Stron. 

9. Udzielający zamówienia dopuszcza zmniejszenie ceny jednostkowej Przedmiotu Zamówienia w 
przypadku obniżenia cen przez Przyjmującego zamówienie. 

10. Opóźnienie zapłaty należności za wykonane usługi nie upoważnia Przyjmującego zamówienie do 
wstrzymania realizacji niniejszej Umowy. 

 
§ 1 0 .  

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie 
udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienia i Przyjmujący zamówienie.  

2. Za działania lub zaniechania personelu Przyjmującego zamówienie, w tym lekarzy, o których mowa 
w paragrafie 4 Umowy, Przyjmujący zamówienie odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 

3. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność (w tym względem pacjenta) za szkody 
powstałe z przyczyn leżących po jego stronie, wynikające w szczególności z: 

a) nieprawidłowego wykonania badań, w tym obrazowych oraz błędnego opisu wykonanego badania, 
b) błędu medycznego, 
c) zbyt późnego wykonania Świadczeń Zdrowotnych, w tym badań lub ich opisów, 
d) nieprowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub prowadzenia jej w sposób nieprawidłowy, 

niekompletny lub nieczytelny. 
4. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, skierowane w 

stosunku do Udzielającego zamówienia, związane z niewłaściwie wykonanymi usługami będącymi 
Przedmiotem Umowy lub zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności zobowiązany jest 
do pokrycia szkody spowodowanej nałożeniem przez płatników świadczeń kar pieniężnych lub 
obowiązków odszkodowawczych, o których mowa w kontraktach zawartych pomiędzy płatnikami 
świadczeń a Udzielającym zamówienia, jeżeli nałożenie tych kar lub obowiązku zapłaty 
odszkodowania było wynikiem niewłaściwego wykonania przez Przyjmującego zamówienie zadań i 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.  



Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.     
 26-617 Radom , ul.  Juliana Aleksandrowicza 5 

                              www.wss.com.pl     szpital@wss.com.pl 
 

          Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 
 VI Wydział Gospodarczy KRS 0000490819 

Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł    NIP 7962963679,    REGON 670209356   
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548 

 

 
18 

 
 

5. W przypadku pokrycia lub zapłaty przez Udzielającego zamówienie odszkodowań za szkody lub kar 
lub innych roszczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Przyjmujący zamówienie jest 
zobowiązany do ich zrekompensowania i zwrotu Udzielającemu zamówienie wszystkich 
wydatkowanych na ten cel środków pieniężnych i spełnienia skierowanego w stosunku do 
Przyjmującego zamówienie roszczenia regresowego, a także do zwrotu Udzielającemu zamówienie 
innych kosztów powstałych w związku z tym (np. kosztów sądowych, kosztów profesjonalnej 
pomocy prawnej), niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wezwania go do zapłaty w 
tym przedmiocie.  

 
§ 1 1 .  

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły 
wiadomość przy realizacji postanowień niniejszej Umowy, w tym które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz 
podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta oraz ustawy 
o ochronie danych osobowych, a których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Udzielającego 
zamówienia lub spowodować naruszenie dóbr, w tym osobistych pacjentów lub jego pracowników. 

2. W związku z tym, iż świadczenie usług medycznych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej 
wiąże się z dostępem do danych osobowych, Załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy jest umowa 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zostanie podpisana przez Strony w dniu 
zawarcia Umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że znane są mu przepisy prawa, regulujące przetwarzanie 
danych osobowych określone m.in. w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
oraz  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. 

4. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do przetwarzania dane osobowe, jedynie w celu i zakresie 
niezbędnym do właściwego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Przyjmujący zamówienie przyjmuje do przetwarzania dane osobowe na podstawie zawartej Umowy 
Powierzenia Przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy.  

6. Przyjmujący zamówienie, w przypadku realizacji Umowy przy wykorzystaniu teleradiologii, 
zobowiązuje się do zabezpieczenia przesyłu danych w ramach teletransmisji w sposób 
uniemożliwiający przejęcie, dostęp, zniszczenie lub modyfikację danych osobowych i danych 
medycznych pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenie tychże przepisów. 

7. Przyjmujący zamówienie ma prawo zachować kopię danych osobowych udostępnionych w ramach 
teleradiologii jedynie w celach archiwalnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 
listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania, bez prawa ich dalszego przetwarzania i udostępniania osobom trzecim, chyba, że 
osoba fizyczna, której te dane dotyczą wyrazi na to zgodę. 

 
§ 12. 

1. Na okres udzielania Świadczeń Zdrowotnych – objętych umową Przyjmujący zamówienie 
zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone w związku z ich udzielaniem, zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o konkursie, w 
wyniku którego została zawarta Umowa. Za szkody spowodowane z winy Przyjmującego 
zamówienie lub z przyczyn leżących po jego stronie odpowiada wyłącznie Przyjmujący zamówienie.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przedstawić Udzielającemu zamówienia polisę 
ubezpieczeniową nie później niż w dniu podpisania niniejszej Umowy. W przypadku braku 
akceptacji polisy przez Udzielającego zamówienie, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do 
niezwłocznego przedstawienia Udzielającemu zamówienie nowej polisy, zgodnej z wymaganiami 
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Udzielającego zamówienie, w terminie przez niego określonym, pod rygorem prawa Udzielającego 
zamówienie do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem 
natychmiastowym). 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do utrzymania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej zgodnego z wymaganiami Udzielającego zamówienie przez cały okres obowiązywania 
Umowy pod rygorem prawa Udzielającego zamówienie do rozwiązania niniejszej Umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym). 

 
 

§ 13. 
1. Udzielającemu zamówienia, w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w jego interesie lub jest niecelowe, przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 
60 dniowego terminu wypowiedzenia. Przyjmującemu zamówienie nie przysługują w takim 
przypadku żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze. 

2. Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku rażącego naruszenia przez 
Przyjmującego zamówienie istotnych postanowień Umowy w szczególności (lecz nie wyłącznie):  
a) stwierdzenia w wyniku kontroli, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby nie 

posiadające kwalifikacji zawodowych lub niezgodnie z Umową, 
b) odmowy Przyjmującego zamówienia poddania się kontroli Udzielającego zamówienia lub 

innego uprawnionego podmiotu, w szczególności NFZ,  
c) nieudokumentowania przez Przyjmującego zamówienie posiadania Umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie Przedmiotu Umowy w czasie trwania Umowy, 
d) naruszenie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony oraz przetwarzania danych 

osobowych lub umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, które wzór stanowi 
załączniki nr 3 do Umowy, 

e) naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy określonego w paragrafie 11 Umowy, 
f) wykreślenia z rejestru podmiotów leczniczych. 
g) rażącego naruszenia innych obowiązków określonych w Umowie, w tym zwłaszcza w 

paragrafie 4.  
3. Umowa ulega rozwiązaniu: 

a) z upływem czasu na jaki była zawarta; 
b) z dniem zakończenia udzielania określonych Świadczeń Zdrowotnych; 
c) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia 

w przypadku finansowej lub organizacyjnej niemożności dalszej realizacji Umowy (z 
zastrzeżeniem prawa Udzielającego zamówienie wskazanego w ust. 1 powyżej); 

d) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, 
gdy druga Strona rażąco narusza istotne postanowienia Umowy; 

e) w przypadkach wskazanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej. 
 

§ 14. 
1. Udzielającemu zamówienia przysługują od Przyjmującego zamówienie kary umowne w 

następujących przypadkach i wysokości: 
a) za niedotrzymanie terminów określonych w § 4 ust. 5 lit. a – c lub lit. e Umowy - w wysokości 

100% ceny jednostkowej tego badania, określonej w Załączniku nr 1 do Umowy każdorazowo 
za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia (w przypadku gdy czas wykonania badania lub jego 
opisu został określony w godzinach) lub za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (w przypadku gdy 
czas wykonania badania lub jego opisu został określony w dniach); 

b) w przypadku konieczności skierowania badania do opisu do podmiotu trzeciego w sytuacji, gdy 
Przyjmujący zamówienie nie wykona opisu w terminie określonym niniejszą Umową – w 
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wysokości 100% wartości ceny jednostkowej badania określonej w Załączniku nr 1 do Umowy 
z każdy przypadek;  

c) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 6, w tym lit. a – e  - w wysokości 200,00 
zł za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności; wysokość tej kary na umotywowany wniosek 
Przyjmującego zamówienie może (według uznania Udzielającego zamówienie) zostać 
zmniejszona o 50% w pierwszych 6 miesiącach obowiązywania Umowy z uwagi na konieczność 
stabilizacji kadrowej;  

d) w przypadku braku możliwości wykonania badania z powodu odmowy wykonania badania 
przez Przyjmującego zamówienie – w wysokości 200% wartości ceny jednostkowej badania 
za każdy przypadek; 

e) w przypadku nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej lub błędu w tej 
dokumentacji - w wysokość 5.000,00 zł za każdy przypadek; 

f) za naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy określonego w paragrafie 11 Umowy – w 
wysokości 50.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia; 

g) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
niepieniężnych przez Przyjmującego zamówienie – w wysokości 3.000,00 zł za każdy 
przypadek. 

2. Udzielający zamówienia może żądać od Przyjmującego zamówienie zapłaty kary umownej za 
rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie lub z winy 
Przyjmującego zamówienie – w wysokości 10% wynagrodzenia Przyjmującego zamówienie brutto, 
określonego w § 9 ust. 3. 

3. Zastrzeżone kary umowne sumują się. 
4. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej z terminem płatności wynoszącym 7 dni 

od dnia jej doręczenia Przyjmującemu zamówienie. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na 
potrącenie kary umownej z przysługujących mu od Udzielającego zamówienia wierzytelności. 

5. Strony zgodnie postanawiają, iż Udzielający zamówienia jest uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania w zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonej kary umownej lub zastrzeżonych 
kar umownych. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż Udzielający zamówienia jest uprawniony do naliczenia kary 
umownej również w przypadku, gdy podstawy do jej naliczenia zaistniały w czasie 
obowiązywania niniejszej Umowy, a ujawniły się po jej zakończeniu. 

 
§ 15. 

1. Bez uprzedniej zgody Udzielającego zamówienia wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
Przyjmujący zamówienie nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu lub skutkiem 
której jest zmiana wierzyciela lub dłużnika.  

2. Przyjmujący zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z 
Umowy, w tym wierzytelności w sposób określony trybem art. od 509 do 518 Kodeksu cywilnego, 
bez uprzedniej pisemnej zgody Udzielającego zamówienie wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

3. Bez zgody Udzielającego zamówienia wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia 
określonego w przepisach art. od 876 do 887 Kodeksu cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy 
zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej Umowy. 

4. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie Umowy 
Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowa Inkasa, Umowy 
przekazu świadczenia w rozumieniu art. 9211 - 9215 Kodeksu cywilnego dot. Umowy lub świadczeń 
lub zobowiązań lub wierzytelności wynikających z Umowy. 

5. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie 
wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Przyjmujący 
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zamówienie wynikającymi z niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Udzielającego 
zamówienia udzielonej pod rygorem nieważności. 

6. Naruszenie powyższych zakazów przez Przyjmującego zamówienie lub z powodu okoliczności 
leżących po stronie Przyjmującego zamówienie skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez 
Przyjmujący zamówienie na rzecz Udzielającego zamówienia kary umownej w wysokości 25 % 
wierzytelności, którą nabyła lub miała nabyć, niezależnie od podstawy faktycznej lub prawnej, osoba 
trzecia lub która była lub miała być przedmiotem przelewu. Udzielający zamówienia jest uprawniony 
do dochodzenia odszkodowania w zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, a w tym  wyrażone w Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy. 

8. Zmiany niniejszej Umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być 
dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych 
datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy. 

9. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Udzielającego zamówienia. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Przyjmującego 
zamówienie i dwa dla Udzielającego zamówienia. 

 
§ 16. 

 
Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy; 
2. Załącznik nr 2 do Umowy - Wykaz wyposażenia radiologicznego i pomocniczego Mazowieckiego 

Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o.; 
3. Załącznik nr 3 do Umowy – Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych; 
4. Załącznik nr 4 do Umowy – Wykaz aktów prawnych; 
5. Załącznik nr 5 do Umowy – Wykaz specjalistów realizujących umowę; 
6. Załącznik nr 6 do Umowy – Wykaz specjalistów realizujących umowę z zakresu tomografii 

komputerowej i rezonansu magnetycznego.  
W przypadku sprzeczności pomiędzy Umowa a Załącznikami, Umowa ma pierwszeństwo. 

 
 

Udzielający zamówienia:      Przyjmujący zamówienie:  
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     Załącznik nr 1 do umowy 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z 
zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia obejmującego całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i ambulatoryjne świadczenia 
zdrowotne oraz dla pacjentów kierowanych z innych jednostek z którymi zawarta została umowa przez 
Udzielającego zamówienie, poprzez pełnienie dyżurów medycznych oraz wykonywanie i nadzorowanie 
badań diagnostycznych w pracowniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej 
Udzielającego zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem (przy czym cena badań zawiera w sobie 
także cenę za wszelkie czynności i elementy objęte Przedmiotem Zamówienia, w tym zapewnienia 
obsady lekarskiej zgodnej z Umową): 

 

Lp. Nazwa badania 

Średnia 
przewidywana 

liczba 
wykonanych 

badań w ciągu 
12 miesięcy 

Średnia 
przewidywana 

liczba 
wykonanych 

badań w ciągu 
36 miesięcy 

Stawka 
podatku 

Vat 

Cena 
jednostkowa 
brutto PLN 

Wartość 
brutto za 
okres 12 
miesięcy 

PLN (3 x 6) 

Wartość 
brutto 

za okres 
36 

miesięcy 
PLN 
(4x6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Badania RTG 

1 RTG jednej okolicy 
anatomicznej bez kontrastu (w 
tym porównawcze rąk, stóp, 
bioder – jedna projekcja) 

65 000 195 000         

2 RTG inne (np..: urografia, 
fistulografia, cholangrografia, 
przewód pokarmowy, skopia 
RTG) 

300 900    
  

    

Badania TK  

4 TK głowy bez kontrastu 9 100 27 300         

5 TK głowy bez i z kontrastem 1 000 3 000         

6 Angio TK  800 2 400         

7 TK jednej okolicy 
anatomicznej bez kontrastu 

2 100 6 300         

8 TK jednej okolicy 
anatomicznej bez i z 
kontrastem 

5 900 17 700         

9 TK dwóch okolic 
anatomicznych bez kontrastu 

30 90         

10 TK dwóch okolic 
anatomicznych bez  i z 
kontrastem 

1 600 4 800         

11 TK trzech lub więcej okolic 
anatomicznych bez kontrastu 

20 60         
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12 TK trzech lub więcej okolic 
anatomicznych bez i z  
kontrastem 

1 400 4 200         

13 TK tętnic wieńcowych 200 600         
         

Badania USG , 

14 USG pełen zakres (bez badań 
ginekologicznych i 
kardiologicznych oraz układu 
mięśniowo-szkieletowego) 

14 500 43 500         

15 USG Doppler pełen zakres 2 500 7 500         
16 USG biopsje (tarczycy, piersi, 

wątroby, trzustki i innych 
narządów) 

2 100 6 300         

  USG układu mięśniowo-
szkieletowego  

600 1 800         

Badania MR  

17 MR głowa bez kontrastu 1 000 3 000         

18 MR głowa bez i z kontrastem  500 1 500         

19 MR kręgosłupa (C,TH,L/S) 
bez kontrastu 

3 600 10 800         

20 MR kręgosłupa (C,TH,L/S) 
bez i z kontrastem 

120 360         

21 MR innej okolicy bez 
kontrastu 

450 1 350         

22 MR innej okolicy bez i z 
kontrastem 

150 450         

23 MR bez środka kontrastowego 
i co najmniej dwie fazy ze 
środkiem kontrastowym 

120 360         

24 MR badanie czynnościowe 
mózgu 

200 600         

25 MR spektroskopia 5 15         

26 MR  angiografia bez kontrastu 20 60         

27 MR  angiografia z kontrastem 5 15         
28 MR dwóch okolic 

anatomicznych bez kontrastu 
300 900         

29 MR dwóch  okolic 
anatomicznych bez i z 
kontrastem 

20 60         

30 MR trzech  lub więcej okolic 
anatomicznych bez  kontrastu  

20 60         
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31 MR trzech  lub więcej okolic 
anatomicznych bez i z  
kontrastem  

5 15         

32 MR piersi bez i z kontrastem 80 240         

Badania MAMMOGRAFICZNE 

33 MAMMO biopsja 
(cienkoigłowa, gruboigłowa, 
mammotomiczna, zakładanie 
kotwiczek, znaczników) 

250 750         

Razem wartość brutto PLN   
Udzielający zamówienia:      Przyjmujący zamówienie:   
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Załącznik nr 2 do umowy  
 
 

Wykaz wyposażenia radiologicznego i pomocniczego Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu 

 
 
Pracownia Rentgenografii  
1. DRX Evolution plus – 2017 r. Carestream Heath 
2. DRX Evolution plus – 2021 r. Skamex 
3. Digital Diagnost C90 – 2021r. Philips  
4. DuoDiagnost -  Philips 2007 
 
APARATY RTG – PRZEWOŹNE 
5. GM 85 – 2020r. Samsung 
6. POLIMOBIL III PLUS - SIMENS 2006r 
7. Mobieye 700 – 2021r. MINDRAY 
 
Pracownia Tomografii Komputerowej 
1. REVOLUTION EVO 64 –2016R. GE  
2. REVOLUTION CT ES 128 - 2020 r. GE  
 

Pracownia Mammografii 

1.SELENIA DIMENSIONS, 3D - LORAD - HOLOGIC 2012r 
 
Pracownia Ultrasonografii 
1. LOGIQ S7 XC – GE 2020r.  
2. LOGIQ S7 Expert - GE 2013r 
3. LOGIQ P9 – GE 2015r. 
 
Pracownia Rezonansu Magnetycznego 
1. SIGNA 1,5 T HDXT Echospeed - GE 2009r 
 
Dwumonitorowe stacje lekarskie - 5 szt. 
Stacja opisowa AW  – 5 szt. 
 
 
 
 
Udzielający zamówienia:      Przyjmujący zamówienie:   
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zawarta dnia ____________ pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… zwany w dalszej części umowy „Podmiotem 
przetwarzającym” reprezentowana przez:  
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……….. 
a 
 
Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Radomiu, ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom, wpisanym do rejestru przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą 
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490819, o 
kapitale zakładowym 81 800 000,00 PLN, NIP 7962963679, REGON 670209356, BDO 000056112, 
posiadającym status dużego przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwaną w dalszej części umowy 
„Administratorem danych” lub „Administratorem” 
reprezentowaną przez: 
 
1. ……………………………………………………. 
2. …………………………………………………….  
zwanymi dalej także łącznie: „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”, 

 
§ 1 

Oświadczenia Stron. 

1. Strony oświadczają, że w dniu ……………………… zawarły umowę nr …………………….. na 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….……. (dalej jako „Umowa Główna). Należyte wykonanie 
Umowy Głównej wymaga oraz uzależnione jest od dostępu Podmiotu przetwarzającego do 
danych osobowych szczegółowo opisanych w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych tj. podmiotem, który 
samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych szczegółowo opisanych w § 
3 ust. 1 Umowy. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem posiadającym niezbędną wiedzę i zasoby 
gwarantujące wiarygodność a także należyte wykonywanie niniejszej Umowy zgodnie z 
wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności, w 
ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej 
części „Rozporządzeniem”) oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. 

4. Podmiot przetwarzający zapewnia, ze wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne 
spełniające wymogi zakreślone aktami prawnymi, o których mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, w tym wymogi bezpieczeństwa przetwarzania danych.  
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§2 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia, 

do przetwarzania dane osobowe opisane w § 3 ust. 1, 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 przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 
Administratora. Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane 
polecenie Administratora, o którym mowa w Rozporządzeniu oraz ewentualne inne polecenia 
przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 10 lit. b) 
lub na piśmie. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do sytuacji, gdy 
powszechnie obowiązujący przepis szczególny, stanowi inaczej. 

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
Rozporządzenia.  

§3 
Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane:  

1. dane osobowe osób będących pacjentami Administratora na rzecz których wykonywane są 
badania laboratoryjne (dalej: Dane Osobowe Pacjentów), stanowiące dane zwykłe dane 
zaliczane do szczególnej kategorii tzw. „dane wrażliwe” takie jak: 

a. imię (imiona) i nazwisko, 
b. data urodzenia, 
c. oznaczenie płci, 
d. dane adresowe, 
e. numer PESEL jeśli został nadany, w przypadku noworodka numer PESEL matki, w przypadku 

osób, które nie mają nadanego numeru PESEL rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość, 

f. numer identyfikujący pacjenta przy braku innych danych, 
g. rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą na badanie, 
h. wyniki z przeprowadzonych badań, 
i. inne dane dotyczące stanu zdrowia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania. 
2. dane osobowe osób będących przedstawicielami ustawowymi pacjentów Administratora w 

przypadku gdy pacjentem jest osoba niezdolna do świadomego wyrażenia zgody na badanie 
stanowiące dane zwykłe, takie jak: 

a. imię (imiona) i nazwisko, 
b. dane adresowe, 
c. rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
3. dane osobowe dane osobowe pracowników oraz osób współpracujących z Administratorem na 

podstawie umów cywilno-prawnych stanowiące dane zwykłe, takie jak:  
a. imię (imiona) i nazwisko, 
b. stanowisko, 
c. numer prawa wykonywania zawodu, tytuł naukowy. 
2. Zakres danych osobowych wymienionych w ust. 1 jest maksymalnym katalogiem danych, które 

mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy Głównej.  
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3. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający w sposób stały wyłącznie w takim zakresie i celu, w jakim jest to niezbędne do 
należytego wykonania Umowy Głównej.  

4. W granicach zakreślonych celem przetwarzania danych osobowych Podmiot przetwarzający 
uprawniony jest do dokonywania następujących czynności na powierzonych mu do przetwarzania 
danych takich jak: przeglądanie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, 
pobieranie, dopasowywanie łączenie lub usuwanie.  

 
§4 

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. W 
tym celu Podmiot przetwarzający stosować będzie środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa odpowiadający stopniowi ryzyka związanego z 
przetwarzaniem powierzonych danych osobowych a w szczególności zabezpieczy dane przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym 
ustępie, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób 
przetwarzania danych. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w ramach realizacji niniejszej Umowy będzie 
dopuszczał do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie osoby, którym 
udzielił stosownego pisemnego upoważnienia. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest 
prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Podmiot 
przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez Podmiot przetwarzający zostały 
przeszkolone z zakres ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania tajemnicy 
przetwarzanych danych. 

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 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 w ciągu 48 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia. 

 
§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 Głównej na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie. 
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2. W przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający zamierza udzielić dalszego powierzenia 
przetwarzania danych osobowych swojemu podwykonawcy, obowiązany jest uprzednio 
poinformować Administratora o tym zamiarze pisemnie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 10 ust.1 lit. a) Umowy, podając jednocześnie 
następujące informacje:  

a. nazwę i adres siedziby podwykonawcy,  
b. charakter i cel powierzenia, 
c. rodzaj kategorii danych osobowych, 
d. czas przetwarzania. 
3. Podmiot przetwarzający może udzielić dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,                

o ile Administrator nie wyraził sprzeciwu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o którym 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Sprzeciw Administratora pozostaje skuteczny, o ile został 
złożony z zachowaniem terminu w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną na adres e-mail 
wskazany w § 10 lit. b) Umowy.  

4. Podmiot Przetwarzający, z zachowaniem wymogów określonym w ust. 2-3 niniejszego paragrafu, 
powierzy przetwarzanie danych osobowych swojemu podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że: 

a. zakres i cel powierzenia nie będzie szerszy ani odmienny od zakresu i celu wynikającego                       
z niniejszej Umowy, 

b. dalsze powierzenie jest niezbędne dla realizacji celów związanych z wykonywaniem Umowy 
Głównej oraz wynikających z niniejszej Umowy, 

c. umowa dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie zawarta 
na piśmie i zgodna będzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania danych 
osobowych, 

d. Podmiot powierzający zobowiąże swojego podwykonawcę do każdorazowego informowania bez 
zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 48 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować 
odpowiedzialnością Administratora, Podmiotu Przetwarzającego lub podwykonawcy                         
na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o kontrolach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, 

e. podwykonawca zobowiązany zostanie do spełnienia takich samych gwarancji i obowiązków, 
jakie zostały nałożone niniejszą Umową na Podmiot przetwarzający, w tym zobowiązany będzie 
do stosowania co najmniej równorzędnego poziomu ochrony danych osobowych do poziomu 
stosowanego przez Podmiot przetwarzający, 

f. Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy 
dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych w terminie 3 dni, a także 
zapewni, że po zakończeniu obowiązywania umowy dalszego powierzenia podwykonawca 
niezwłoczne bezpowrotnie usunie dane osobowe oraz inne informacje, które przetwarzał na 
podstawie umowy lub zwróci nośniki tych danych i informacji, na co przedstawi stosowny 
protokół, chyba że powszechnie obowiązujące prawo nakazuje dalsze przechowywanie tych 
danych.  

5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie 
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych. 

 
§ 6 

Prawa i obowiązki Administratora  
 

1. Podmiot przetwarzający obowiązany jest umożliwić Administratorowi, na każde jego żądanie, 
dokonanie oceny stosowania przez Podmiot przetwarzający środków technicznych                                
i organizacyjnych pod kątem zgodności z prawem czynności przetwarzania. Niezależnie od 
powyższego Podmiot przetwarzający obowiązany jest do dokonywania samodzielnej okresowej 
oceny tych środków i uaktualniania ich w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania 
powierzonych mu danych osobowych.  
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2. Administrator ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający 
powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy oraz z przepisami 
prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. W tym celu Podmiot przetwarzający 
zobowiązany jest umożliwić Administratorowi lub podmiotowi przez Administratora 
upoważnionemu, przeprowadzenie audytów lub inspekcji w zakresie zgodności operacji 
przetwarzania powierzonych danych osobowych z Umową i z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Warunkiem przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest pisemne 
zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli Podmiotu przetwarzającego doręczone                   
w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przez planowanym terminem jej przeprowadzenia. 
Zawiadomienie może zostać także dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres             
e-mail podany w § 10 ust. 1 lit. b) Umowy.  

4. Administrator lub podmiot przez niego upoważniony ma prawo prowadzić czynności kontrolne              
w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego. W ramach czynności kontrolnych podmiot 
kontrolujący może kontaktować się z osobą pełniącą po stronie Podmiotu przetwarzającego 
funkcję Inspektora Ochrony Danych i żądać wglądu do dokumentów wymaganych przez prawo w 
zakresie ochrony danych osobowych, w tym dokumentujących spełnienie przez Podmiot 
przetwarzający wykonywanie obowiązków określonych niniejszą Umową.  

5. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje Podmiot 
przetwarzający. Podmiot przetwarzający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
protokołu, może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenia mogą zostać wniesione pisemnie 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w § 10 ust. 1 lit. a) Umowy. 

6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia naruszeń stwierdzonych w protokole 
pokontrolnym, za wyjątkiem takich, które zostały przez Administratora usunięte w wyniku 
uwzględnienia zastrzeżeń Podmiotu przetwarzającego. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest 
do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez 
Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

7. Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu, także u podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, a Podmiot 
przetwarzający zobowiązany jest zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych               
w tych podmiotach, którym udzielił dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych 
osobowych. Do czynności kontrolnych u podwykonawców Podmiotu przetwarzającego stosuje 
się odpowiednio postanowienia 2-6 niniejszego paragrafu. 

 
§ 7 

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 
kontrolerów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp 
dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

 
§8 

Czas przetwarzania powierzonych danych osobowych 
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1. Strony oświadczają, że przetwarzanie powierzonych niniejszą Umową danych osobowych jest 
ograniczone czasowo i nie będzie trwać dłużej, aniżeli czas trwania Umowy Głównej. W związku 
z powyższym, niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres obowiązywania 
Umowy Głównej.  

2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia 
woli ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: 

a. rozwiązania Umowy Głównej, 
b. gdy Podmiot przetwarzający pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych 

podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 
c. gdy Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe niezgodnie z Umową, 
d. gdy Podmiot przetwarzający dokonał dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych 

osobowy z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.  
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie 

zaprzestać przetwarzania danych osobowych Administratora i, jeżeli ma to zastosowanie, zwrócić 
Administratorowi nośniki na których znajdują się powierzone dane osobowe lub bezpowrotnie 
usunąć je z tych nośników, chyba że powszechnie obowiązujące prawo nakazuje przechowywanie 
tych danych. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim winny zostać wykonane 
protokolarnie.  

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

3. Postanowienia ust. 1 pozostają w mocy również po wygaśnięciu Umowy.  
 

§ 10 
1. Strony oświadczają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 
a. po stronie Administratora: 
……………………………………………………………………………………………. (imię i 

nazwisko) 
……………………………………………………………………………………………. (e-mail) 
……………………………………………………………………………………………. (nr telefonu) 
b. po stronie Podmiotu przetwarzającego: 
……………………………………………………………………………………………. (imię i 

nazwisko) 
……………………………………………………………………………………………. (e-mail) 
……………………………………………………………………………………………. (nr telefonu) 
 
2. W przypadku zmiany osób odpowiedzialnymi za realizację Umowy zarówno po Stronie 

Administratora, jak i po stronie Podmiotu przetwarzającego, Strony obowiązane są do 
niezwłocznego poinformowania drugiej Strony Umowy o zaistniałej zmianie.  

 
§11  

Postanowienia końcowe 
 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
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2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla Administratora danych.  
 
 

______________________       ____________________ 
Administrator danych        Podmiot przetwarzający 
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Załącznik nr 4 do umowy 
 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 
 

 
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r.  o zawodach lekarza i lekarza dentysty,  
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze 

środków publicznych, 
4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, 
5. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, 
6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, 
7. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, 
8. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
9. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta, 
10. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,  
11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 
12. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i 

warunki dopuszczalności przerywania ciąży, 
13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. (U) o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
14. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. (U) Prawo atomowe, 
15. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, 

tkanek i narządów, 
16. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, 
17.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu 

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, 
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego,  
19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji 

lekarzy i lekarzy dentystów,  
20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania 

przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
21. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, 
22. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem 

oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, 
23. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2005 r. w sprawie kryteriów medycznych 

jakimi powinni kierować się Świadczeniodawcy, umieszczając Świadczeniobiorców na 
listach oczekujących na udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej, 

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

25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,  
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26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,  

27. Zarządzenie Nr 71/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 
07.11.2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późniejszymi zmianami), 

28. Zarządzenie Nr 60/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 
12.10.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących 
zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

29. Kodeks etyki lekarskiej, 
30. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki 
obrazowej i radiologii zabiegowej, 

31. Zarządzenia i Komunikaty Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu - aktualnie obowiązujące, 

32. Regulamin organizacyjny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  z dnia 01.09.2021r. 

33. Aktualne umowy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych, 

34. Aktualne umowy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu z innymi podmiotami na świadczenie usług 
szpitalnych, 

35. Kodeks cywilny. 
36. Inne obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu zamówienia 
37. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  
38.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. 

 
Udzielający zamówienia:      Przyjmujący zamówienie: 

 
 

 
 


