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    PROJEKT UMOWY nr ................/ 21

zawarta w dniu .................. 2021r.
pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, ul. Bosko 5, 08-300 
Sokołów Podlaski wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035422, NIP 823-14-22-
165  reprezentowanym przez:

Maria Sikorska - Dyrektor
zwanym dalej Udzielający Zamówienia
a
firmą …..............................z  siedzibą w ….........................  przy ulicy …..............  wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem …...................... reprezentowaną przez: …………………………………
  
zwaną dalej Przyjmującym Zamówienie reprezentowaną przez:
1. .....................................................................
2.......................................................................

Niniejsza umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Z 2021 poz. 711)

§ 1 Przedmiot Umowy
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Udzielającego Zamówienia badań 
mobilnym rezonansem magnetycznym, zwanych dalej Usługami. 

§ 2 Obowiązki  Przyjmującego Zamówienie
1. Przyjmujący Zamówienia zobowiązuje się do świadczenia  usług na rzecz Udzielający Zamówienia przez 
co najmniej jeden dzień w  tygodniu  zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Strony na początku 
każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Przyjmujący Zamówienie będzie świadczył usługi przy użyciu aparatu:.......................................
zainstalowanego na platformie ambulansu medycznego, zwanego dalej Jednostką MR.
3. Przyjmujący Zamówienie zapewni wykwalifikowanych lekarzy radiologów którzy będą świadczyć usługi 
na rzecz Zamawiającego 
4. Przyjmujący Zamówienie dokona opisów badań w formie pisemnej oraz elektronicznej na płycie CD  w 
terminie 48 godz. od momentu wykonania badania.
5. Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do wykonywania badań  finansowanych przez NFZ w ramach 
procedur ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych w przypadku posiadania kontraktu z 
NFZ Oddział Regionalny
6. Przyjmujący Zamówienie będzie przyjmować komercyjnych pacjentów ambulatoryjnych nie naruszając 
realizacji niniejszej umowy
7. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do poddania się kontroli NFZ.
8. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za zużytą energię elektryczną, podczas realizacji 
świadczeń, zgodnie ze wskazaniem licznika. Koszt energii elektrycznej będzie płatny na podstawie faktury w 
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 
9. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia i udostępniania Zamawiającemu pisemnej 
dokumentacji dotyczącej każdego pacjenta
10. Rejestrowania na odpowiednim nośniku wszystkich obrazów rezonansu magnetycznego oraz 
przechowywania niniejszej dokumentacji w bezpiecznym miejscu w okresie obowiazywania niniejszej 
umowy
11. Zapisywania wykonanych i zarejestrowanych na płycie CD badań oraz wyników w formie pisemnej 
(oryginał dokumentacji)
12. Przyjmujący Zamówienie zapewnia, że cały cały personel zatrudniony przez Przyjmującego Zamówienie 
w celu świadczenia usług, a w szczególności do obsługi Jednostki MR, posiada kwalifikacje stosowne do 
stanowiska, na jakim wykonuje pracę.

§ 3 Obowiązki Udzielającego Zamówienia
1. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami niniejszej 
Umowy.
2. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do dostarczania skierowań badań pacjentów szpitalnych, co 



najmniej dobę przed wyznaczonym terminem badań. Skierowania będą przesyłane mailem na 
adres: .........................................
3. Udzielający Zamówienia gwarantuje, że pacjenci szpitalni będą transportowani do Jednostki zgodnie z 
grafikiem przygotowanym przez Przyjmującego Zamówienie na podstawie skierowań,o których mowa w pkt 
2 i udostępnionym Udzielającemu Zamówienie w dniu wykonywania badań.
4. Badania będą wykonywane bez zbędnej zwłoki zarówno po stronie Przyjmującego Zamówienie
jak również Udzielającego Zamówienia. 

§ 4 Personel
Przyjmujący Zamówienie zapewnia, że cały personel zatrudniony przez Przyjmującego Zamówienie w celu 
świadczenia Usług, a w szczególności do obsługi Jednostki, posiada kwalifikacje stosowne do stanowiska, 
na jakim wykonuje pracę.

§ 5 Obsługa Jednostki
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków 
w celu zapewnienia działania Jednostki zgodnie z wymogami i specyfikacją producenta Jednostki 
dotyczącymi obsługi, instalacji, kalibracji oraz konserwacji Jednostki.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapewnić wszystkie urządzenia, materiały eksploatacyjne, 
personel oraz pomoc niezbędną do właściwego funkcjonowania Jednostki.

§ 6 Dokumentacja
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:
1. Prowadzenia i udostępniania Udzielającemu Zamówienie pisemnej dokumentacji dotyczącej każdego 
pacjenta, który – w ramach świadczonych usług – został zbadany oraz dokumentacji dotyczącej procedur i 
sposobu wykorzystania Jednostki w związku z badaniem każdego pacjenta;
2. Rejestrowania na odpowiednim nośniku wszystkich obrazów rezonansu magnetycznego 
oraz przechowywania niniejszej dokumentacji w bezpiecznym miejscu w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy;
3. Przekazywania wykonanych i zarejestrowanych na płycie CD badań oraz wyników w formie pisemnej 
/oryginał dokumentacji.

§ 7 Należyta staranność
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, 
z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi 
metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, respektując prawa pacjenta oraz 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa podczas 
wykonywania badań diagnostycznych. 
3. Za wykonywane badania diagnostyczne udzielane na podstawie umowy, Przyjmujący Zamówienie nie 
może pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba,  że taka odpłatność przewidziana jest 
w odrębnych przepisach prawa.
4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do podejmowania i prowadzenia działań mających
na celu utrzymanie i podnoszenie poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

     § 8 Skierowanie
1. Wykonywanie badań diagnostycznych odbywać się będzie na podstawie skierowań wystawionych przez 
lekarza. 
2. Przyjmujący Zamówienie nie będzie świadczył usług dla pacjentów Udzielającego Zamówienia,
w przypadku których nie otrzymał należycie wypełnionego oraz podpisanego skierowania. 
3. Dodatkowo na skierowaniu Udzielający Zamówienia umieszcza adnotację o pilności badania, jeśli tak 
kwalifikuje dane badanie. 

  
   § 9 Odpowiedzialność i odszkodowania

1. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązana jest posiadać odpowiednie polisy ubezpieczeniowe. 
2. Przyjmujący Zamówienie obowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w 
oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
3. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności odpowiedzialność cywilną 
z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych, w tym zakażenia wirusem HIV i WZW.



4. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia
i nie zmniejszania jego zakresu oraz sumy przez cały okres obowiązywania umowy.
5. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ulega rozwiązaniu 
w trakcie obowiązywania umowy, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest dostarczyć Udzielającemu 
Zamówienia kopię nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na następny okres, najpóźniej w 
ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy.
6. Kopia Polisy wraz z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia stanowi załącznik do umowy.

    
         § 10 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Z tytułu świadczenia Usług Udzielający Zamówienie zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu 
zamówienie za każdy odrębny obraz rezonansu magnetycznego wynagrodzenie w wysokości:
- badanie bez kontrastu z opisem:  ...............
- badanie z kontrastem z opisem:  ................
2. Przyjmujący Zamówienie będzie wystawiać faktury na podstawie miesięcznych raportów zawierających 
zestawienie ilości wykonanych badań rezonansu magnetycznego, imię i nazwisko pacjenta, PESEL, Regon 
Udzielającego Zamówienia. 
3. Faktura VAT będzie wystawiona nie później niż do 15-go dnia każdego następnego miesiąca 
po miesiącu, w którym została wykonana Usługa.
4. Zapłata wynagrodzenia należnego zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Udzielającego zamówienie faktury, przelewem na rachunek wskazany na fakturze, przy czym 
za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego.
5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Przyjmujący Zamówienie może naliczać ustawowe odsetki
za opóźnienie.
6. Wszystkie kwoty wskazane w niniejszym paragrafie są kwotami netto i nie zostaną obciążone podatkiem 
VAT, albowiem Usługi świadczone przez Przyjmującego zamówienie stanowią usługi medyczne zwolnione z 
podatku VAT na podstawie odpowiednich przepisów podatkowych. W przypadki jakiejkolwiek zmiany 
przepisów w tym zakresie, kwoty wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie mogą być powiększone o 
należny podatek VAT.

      §11 Zasady Kontroli
1.Ze strony Przyjmującego Zamówienie :
– w sprawach formalno prawnych-.......................
– w sprawach medycznych-..................................
– w sprawach techniczno-organizacyjnych-........................
2. Ze strony Udzielającego Zamówienie:
- nadzór techniczny nad źródłami zasilania i nad miejscem postoju- Kierownik Działu Technicznego- Jerzy 
Prochacki- tel.508 392 201
-  w sprawach medycznych- dr Robert Najfeld
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:
a) poddania kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego Zamówienia, a w szczególności sposobu i 
zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych;
b) poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym Udzielający Zamówienia podpisał umowę o 
udzielanie świadczeń zdrowotnych; 
c) przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1781);
d) znajomości przepisów określających prawa pacjenta;
e) znajomości i przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego obowiązującego u Udzielającego Zamówienia;
f) znajomości i przestrzegania standardów i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez 
Udzielającego Zamówienia.
g) udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z wymogami NFZ obowiązującymi w tym zakresie.

  § 12 Przygotowanie miejsca postoju Jednostki
1. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się przygotować i utrzymywać w należytym stanie odpowiednie 
miejsce do postoju Jednostki zgodnie z zaleceniami producenta. W szczególności, Udzielający Zamówienia 
zobowiązuje się do zapewnienia Przyjmującemu Zamówienie 
w miejscu postoju Jednostki dostępu do energii elektrycznej, sanitariatów oraz wody niezbędnych
do należytego świadczenia Usług, włączając w to: 



a) Wydzielone trójfazowe źródło zasilania 400V przy znamionowym natężeniu prądu 125 amper 
i mocy 75 kVA.
b) Zapewnienie Przyjmującemu Zamówienie dostępu do miejsca postoju Jednostki od godzin wieczornych 
dnia poprzedzającego zaplanowany dzień świadczenia Usług do godzin porannych dnia następującego po 
dniu świadczenia Usług. 
2. Udzielający Zamówienia dołoży wszelkich starać aby usunąć wszelkie przeszkody na drodze publicznej, 
będącej w bezpośredniej bliskości z miejscem świadczenia usług, mogące utrudnić dojazd Jednostki oraz 
świadczenie usług. 
3. Udzielający Zamówienia z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Przyjmującego Zamówienie o 
jakichkolwiek odstępstwach od specyfikacji producenta Jednostki dotyczących zasilania elektrycznego m.in. 
o okresowych spadkach napięcia lub przepięciach, o których mu wiadomo. 
4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zainstalować skrzynkę w miejscu umożliwiającym podłączenie 
Jednostki do gniazda elektrycznego ustalonym uprzednio przez Strony umowy. 

                                                                       § 13 Obsługa pacjentów
1. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, 
który zapewni zorganizowany i sprawny transport pacjentów hospitalizowanych u Udzielającego 
Zamówienia. 
2. W przypadku Pacjentów przytomnych, będących w stanie ciężkim, u których istnieje zwiększone ryzyko 
zagrożenia życia lub pogorszenia stanu zdrowia Udzielający Zamówienia zobowiązany jest zapewnić opiekę 
wykwalifikowanego lekarza w trakcie transportu pacjenta do i z ambulansu. 
3. W przypadku Pacjentów przytomnych, będących w stanie ciężkim uprawniony pracownik medyczny 
działający w imieniu Przyjmującego Zamówienia po uzgodnieniu z lekarzem kierującym Udzielającego 
Zamówienia ma prawo odmówić wykonania badania jeżeli jego przeprowadzenie może wpłynąć na 
pogorszenie stanu zdrowia pacjenta.  
4. W przypadku wszystkich pacjentów hospitalizowanych Udzielający Zamówienia zobowiązuje
się do odpowiedniego przygotowania pacjenta do badania MR. Procedura przygotowania pacjenta do 
badania stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
5. Przyjmujący Zamówienie nie podejmuje się wykonywania badań u pacjentów nieprzytomnych, dzieci do 
lat 12 oraz pacjentów niewspółpracujących. 

                                                                        § 14 Wsparcie medyczne
1. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się na zasadach ustawy o państwowym ratownictwie medycznym 
do zapewnienia pomocy medycznej każdemu pacjentowi Przyjmującemu Zamówienie poddawanemu 
badaniu w Jednostce, znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
O sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjenta pracownicy Przyjmującego Zamówienie znajdujący się 
w Jednostce powinni zawiadomić Udzielającego Zamówienia dzwoniąc pod następujące nr 
tel. ............................... lub ..............................................................
2. Udzielający Zamówienia jest odpowiedzialny pod względem medycznym za swoich pacjentów trakcie 
transportu pacjenta do i z Jednostki. Za pacjentów znajdujących się na terenie Jednostki pod względem 
medycznym odpowiedzialny jest Przyjmujący Zamówienie.    
3. Strony ustalają, że w terminie nie dłuższym niż pół roku od dnia wejścia w życie umowy przeprowadzą w 
uzgodnionym terminie wspólne ćwiczenie mające na celu sprawdzenie funkcjonowanie zabezpieczenia 
pomocy medycznej, o której mowa w pkt 1.

                                                                          § 15 Bezpieczeństwo
Udzielający Zamówienia, jego pracownicy, podwykonawcy lub firmy współpracujące nie mają prawa 
obsługiwać, ingerować, modyfikować, zmieniać bądź manipulować przy Jednostce bez pisemnej zgody 
Przyjmującego Zamówienie. Udzielający Zamówienie wyznaczy na swoim terenie najbardziej bezpieczne 
miejsce postoju Jednostki. Przyjmujący Zamówienie zachowuje należytą staranność przy zabezpieczeniu 
jednostki.

§ 16 Kary umowne
1. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie nie wykona przedmiotu umowy w 
terminach określonych w § 2 ust. 4, Udzielający zamówienie ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 
% wartości brutto danego badania za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu opisu badania, o 
którym mowa w § 10 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia Przyjmującego zamówienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 
Przyjmującego zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienia karę umowną w wysokości 2500 zł.
3. Udzielający zamówienia ma prawo żądać od Przyjmującego zamówienie odszkodowania na zasadach 



ogólnych, jeżeli Przyjmujący zamówienie nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje zobowiązania 
wynikające z umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Udzielający zamówienia uprawniony jest do potrącania kary umownej z płatności wynikających z faktur 
VAT.

  § 17 Okres obowiązywania oraz rozwiązanie umowy
1. Umowa obowiązuje w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia.
2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron:
a) Z upływem czasu, na jaki była zawarta,
b) Wskutek oświadczenia Udzielającego zamówienia bez zachowania okresu wypowiedzenia, z dniem 
zakończenia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
c) Wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia, 
w przypadku, gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy,
d) Wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
w przypadku, gdy średnia liczba badań z ostatnich 3 miesięcy jest niższa niż 20 w ramach jednego 
przyjazdu;
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w sytuacji, jeżeli konieczność
ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub zmian korzystnych dla SPZOZ, o ile da się to wykazać w sposób nie budzący wątpliwości.

            § 18 Siła Wyższa
1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie zobowiązania w przypadku, 
gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą stron (siła wyższa), 
a czas przeznaczony na wykonanie takiego zobowiązania powinien zostać odpowiednio wydłużony. 
2. W przypadku, gdy jedna ze stron nie ma możliwości wykonania swoich zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy w wyniku okoliczności pozostających poza jej kontrolą (siła wyższa), powinna 
powiadomić drugą ze stron w formie pisemnej o takiej niemożliwości podając powód, a po ustąpieniu siły 
wyższej powiadomić o tym fakcie drugą stronę.
3. W przypadku, gdy okoliczności pozostające poza kontrolą stron (siła wyższa) uniemożliwiające 
wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy utrzymują się przez okres 30 kolejnych dni, każda 
ze stron ma prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.

    § 19 Poufność
1. Żadna ze stron nie ujawni żadnej osobie fizycznej lub prawnej informacji poufnych uzyskanych na 
podstawie niniejszej umowy lub w związku z niniejsza umową, informacji dotyczących jakiegokolwiek 
lekarza lub pacjenta uzyskanych w ramach świadczonych Usług oraz w związku z niniejszą umową. 
Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma ograniczeń czasowych i nie wygaśnie po rozwiązaniu 
niniejszej umowy, chyba że: 
a) można dowieść, że informacje takie stały się powszechnie dostępne dla osób trzecich w inny sposób niż 
poprzez naruszenie postanowień niniejszej umowy; bądź 
b) można dowieść, że informacje powyższe były w posiadaniu strony chcącej je ujawnić przed ich 
uzyskaniem w wyżej wymieniony sposób; bądź 
c) można dowieść, że informacje powyższe zostały uzyskane przez stronę chcącą je ujawnić 
w sposób zgodny z prawem od osoby trzeciej; bądź 
d) informacje takie muszą zostać ujawnione w związku z postępowaniem sądowym dotyczącym niniejszej 
umowy, bądź też muszą zostać ujawnione z mocy prawa, przepisu  lub na podstawie nakazu wydanego przez 
właściwy sąd.
2. Obie strony zobowiążą swoich pracowników do zachowania tego typu poufności.

§ 20 RODO
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze 
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 
U. z 2020 r. Nr 1913 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 
maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019, poz. 742 ze zm.), w tym w szczególności do: 
a)ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
b)przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie, 



c)zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
d)zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych  przekazanych  przez Zmawiającego oraz 
trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
e)niezwłocznego poinformowania  Zamawiającego o każdym  przypadku  naruszenia bezpieczeństwa 
danych.
2.Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu 
umowy.
3.Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę 
wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do 
rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
4.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem 
Pani/Pana danych osobowych uzyskanych w procesie związanym z przeprowadzonym postępowania jest 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ,08-300 Sokołów Podlaski, ul. 
ks. Bosko 5.
5.Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania,
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia.

 § 21 Zmiana Umowy          
Niniejsza Umowa może zostać zmieniona jedynie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez należycie 
upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

        § 22 Prawo i sądy właściwe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz kodeksu cywilnego. 
2. Ewentualne spory strony poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwym miejscowo i rzeczowo Sądom 
Powszechnym.  

        § 23
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Udzielający Zamówienia                                                                                  Przyjmujący Zamówienie


