
UMOWA 

Zawarta w dniu ……………………… roku w Szczytnie  pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w 

Szczytnie ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno  NIP 745-15-93-187   REGON 

519483005  SZOI 140000421 reprezentowanym przez: 

Dyrektora Beatę Kostrzewę zwanym dalej "Świadczącym Usługi"  

 

a …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez  

zwanym dalej "Zlecającym Usługi"  

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług w zakresie: procedur endoskopowych. 

2. Cena jednostkowa usług: 

1. ECPW 2500 zł 

2. ECPW + sfinkterotomia 4000 zł 

3. ECPW + usunięcie kamieni 4000 zł 

4. ECPW + protezowanie 4000 zł 

5. ECPW + wymiana protezy 4000 zł 

6. ECPW + wprowadzenie protezy samorozprężalnej 8000 zł 

 

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany w pomieszczeniach Świadczącego usługi w 

Szczytnie ul. M.C. Skłodowskiej 12 

4. W przypadku, gdy badania o których mowa w §1 ust.1 . nie mają służyć profilaktyce, 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Zlecający Usługi zobowiązuje 

się do wyraźnego zaznaczenia tego w formie stosownej adnotacji na skierowaniu. 

§2. 

1.Zapłata należności będzie dokonywana w terminie 14dni od doręczenia rachunku 

wystawionego przez Świadczącego Usługi przelewem na konto Bank Spółdzielczy w 

Szczytnie 33 8838 0005 2001 0000 0417 0001 

2. Rachunek wystawiany będzie za okresy miesięczne w oparciu o pisemne zlecenie 

wystawiane przez Zlecającego usługi.  

3. W przypadku uchybienia terminu zapłaty "Świadczącego Usługi" naliczy odsetki ustawowe. 



4. W Przypadku wykonania badań, o których mowa w §1 ust.4 umowy Świadczący Usługi do 

cen doliczy podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki 

określonej przepisami prawa.  

§3. 

Umowa zostaję zawarta na czas nieokreślony 

§4. 

Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

§5. 

Świadczący usługi zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w §1 umowy. O zamiarze 

zmiany cen Świadczący usługi powiadomi Zlecającego usługi na piśmie, wypowiadając 

dotychczasowy cennik z 14-dniowym wyprzedzeniem i przesyłając nowy wykaz cen usług. 

Brak wypowiedzenia nowego cennika usług w powyższym terminie jest równoznaczne ze 

zgodą Zlecającego usługi na zmianę warunków umowy. 

§6. 

Świadczący usługi zobowiązuje się do podania kontroli Narodowemu Funduszowi Zdrowia na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 27.08.2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.jDZ. U. 2019,poz.1373 z póź. zmian.). 

        §7. 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego 

§8. 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową strony poddają pod rozstrzygnięcie 

właściwego sądu miejscowo ze względu na siedzibę Świadczącego usługi.  

§9. 

Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności 

§10. 

Umową niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron  

ŚWIADCZĄCY USŁUGI        ZLECAJĄCY USŁUGI 

 



Klauzula informacyjna 
 
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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) – zwanym dalej RODO, informuję, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej  

w Szczytnie, ul. Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno, reprezentowane przez Dyrektora Betę 
Kostrzewę.  
 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się 
pod adresem e-mail: iod@warmiainkaso.pl. Z Inspektorem można kontaktować się we 
wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.  

 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

 
4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane: 

 podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa; 

 podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy (np. bank w zakresie przelewów); 

 podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych 
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu 
stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych  
i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych (np. serwis komputerowy, 
podmiot świadczący usługi informatyczne). 

 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich 

lub do organizacji międzynarodowych. 
 
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń 

z tytułu umowy lub do momentu obowiązku przechowywania danych wynikającego z 
przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych 
dotyczących umowy. 
Obecnie, zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej 
(Dz.U. poz. 2019, poz. 900), zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

 
7. Przysługuje Pani/Panu: 

- dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi 
inaczej; 
- sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi 
inaczej ; 



- żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie 
stanowi inaczej ; 
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis 
prawa nie stanowi inaczej; 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 

8. Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta z systemów 
i nie stosuje metod, służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 
w tym profilowania. 

 
9. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, jednak 

konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie 
odmową zawarcia umowy.  

 
 


