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Załącznik nr 3 

Wzór Umowy 

 

zawarta w dniu …………………….….. w Białymstoku pomiędzy: 

 

Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku,  

adres: ul. Ogrodowa 12, kod pocztowy: 15–027 Białystok, NIP: 966-13-30-466, REGON: 

050657379, KRS: 0000002253 reprezentowanym przez:  

Dyrektora – Magdalenę Joannę Borkowską,  

zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienia – BCO 

a 

……………………………………..……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

posiadającą/cym prawo wykonywania zawodu nr …………………, wydanym przez 

Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w ………………….. zwaną/ym w dalszej części 

umowy Przyjmującym zamówienie. 

łącznie w dalszej części umowy zwanymi Stronami 

 
Na podstawie przepisów: 

1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2190 t.j. ze. 

zm.), 

2. Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1510 t.j. ze zm.), 

3. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 123 t.j. ze 

zm.), 

4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1729) w 

sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, 

5. Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1318 t.j. ze zm.), 

6. Ustawy z dnia 24.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 t.j. ze zm.), 

7.  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 (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016 r.), 

8. Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, t,j. ze zm.). 

 

§ 1 

 

1. Udzielający zamówienia - BCO zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 

świadczenia usług polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Białostockim 

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku zgodnie z ogłoszeniem na 

świadczenie usług zdrowotnych w ramach projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej 

mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie 

liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-

0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i 

zdrowe starzenie się. 
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2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest wykonywać świadczenia według wymogów NFZ, 

zgodnie z zasadami warunkami określonymi w Regulaminach, zasadach i standardach 

obowiązujących w BCO. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa nie ma charakteru umowy o pracę. 

4. Każda ze Stron ponosi we własnym zakresie ryzyko wynikające z realizacji wzajemnych 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do regulowania w własnym imieniu zobowiązań o 

charakterze publicznoprawnym.  

§ 2 

 

Szczegółowa organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych: 

1. Świadczenia zdrowotne wyszczególnione w konkursie wykonywane będą w siedzibie 

Udzielającego zamówienia. 

2. Udzielający zamówienia zapewnia odpowiednią ilość wykwalifikowanego personelu 

współpracującego oraz środków, sprzętu i aparatury niezbędnych do wykonywania przez 

Przyjmującego zamówienie świadczeń zdrowotnych objętych umową. 

3. Świadczenie usług zdrowotnych wykonywane będzie w ramach projektu na podstawie 

uzgodnionego między Udzielającym zamówienia, a Przyjmującym zamówienie 

harmonogramu, w zależności od liczby uczestników projektu zarejestrowanych na badanie. 

4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie od poniedziałku do soboty w 

godzinach uzgodnionych z Udzielającym zamówienie. 

5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową musi odbywać się w interesie 

pacjenta, w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną, umiejętnościami medycznymi i zasadami 

wykonywania zawodu pielęgniarki, zasadami etyki zawodowej pielęgniarek oraz z 

dołożeniem należytej staranności ze szczególną dbałością o dobro pacjenta BCO. 

6. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek w miarę posiadanych danych, wiedzy oraz 

doświadczenia udzielić pacjentowi informacji o jego stanie zdrowia, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz Kartą Praw Pacjenta. 

7. Przedmiot zamówienia nie może wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres 

świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Udzielającego zamówienia i Przyjmującego 

zamówienia, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

8.  Udzielający zamówienie upoważnia Przyjmującego zamówienie do przetwarzania danych 

osobowych pacjentów z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922 tekst jednolity ze zm.) oraz na podstawie 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 

RODO. 
9. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Przyjmującego zamówienie zostaną 

uregulowane w odrębnej umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej 

pomiędzy Przyjmującym zamówienie i Udzielającym zamówienia. 

 

§ 3 

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania usług objętych przedmiotem 

umowy, nieprzerwanie przez cały okres jej obowiązywania na warunkach określonych w 

umowie.  

2. W uzasadnionych przypadkach (w sytuacji niemożliwości wykonywania świadczeń przez 

Przyjmującego zamówienie np. choroba, wypadek) Udzielający zamówienie może wyrazić 

zgodę na przerwę w udzielaniu świadczeń. 
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3. W przypadku losowej nieobecności Przyjmujący zamówienie niezwłocznie zawiadamia 

Udzielającego zamówienie o zamiarze wyznaczenia zastępcy (inna pielęgniarka uprawniona 

do udzielania świadczeń Umową kontraktową zawartą z BCO).  

4. Zastępca ponosi odpowiedzialność na takich samych zasadach jak Przyjmujący zamówienie, 

w szczególności w sposób określony w § 5 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy. 

5. Wyznaczenie zastępcy następuje z chwilą uzyskania pisemnej zgody Udzielającego 

zamówienie.  

6. Osoba trzecia zastępująca Przyjmującego zamówienie musi posiadać obowiązkowe 

ubezpieczenie OC, zawarte zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. W uzasadnionych przypadkach (w sytuacji niemożliwości wyznaczenia zastępcy przez 

Przyjmującego zamówienie) Udzielający zamówienie może wyrazić zgodę na przerwę w 

udzielaniu świadczeń bez wyznaczenia zastępstwa. 

8. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania: 

a) Przepisów prawa wskazanych w treści niniejszej umowy, 

b) Przepisów prawa obowiązujących w ochronie zdrowia, 

c) Przepisów prawa określających Prawa Pacjenta, 

d) Przepisów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji, regulaminów obowiązujących w BCO. 

9. Podpisując niniejszą umowę Przyjmujący zamówienie oświadcza, że znane są mu przepisy 

wskazane w § 3 ust. 8 pkt 1-5 niniejszej umowy. 

 

§ 4 

 

1. W czasie wykonywania świadczeń Przyjmujący zamówienie nie może opuścić terenu BCO 

chyba, że uzyska zgodę Udzielającego zamówienie. 

2. Zmiana terminu wykonywania świadczeń może nastąpić za zgodą Dyrektora BCO na 

pisemny wniosek Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 5 

 

1. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność (karną, cywilną oraz korporacyjną) 

za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej przez 

siebie działalności chyba, że nie ponosi winy.  

2. Zgodnie z treścią art. 27 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej odpowiedzialność za szkodę 

wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą 

solidarnie Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie świadczonych przez siebie usług zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1729) w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą. 

4. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, o którym mowa w pkt.3 na jedno zdarzenie będzie 

wynikała z treści w/w rozporządzenia Ministra Finansów. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dostarczyć Udzielającemu zamówienie 

poświadczone za zgodność kopie: prawa wykonywania zawodu, dyplomu ukończenia 

studiów wyższych uczelni medycznej na kierunku pielęgniarstwo, dokumentu 

potwierdzającego wpis do rejestru indywidualnych praktyk we właściwej Naczelnej Izbie 

Pielęgniarek i Położnych, kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 

aktualne badania profilaktyczne (polisa i badania – dostarczenie Przyjmującemu zamówienie 

kontynuacji dokumentów najpóźniej dzień przed wygaśnięciem ważności poprzedniego).  
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§ 6 

 

Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do samodzielnego rozliczania przedmiotu umowy 

na podstawie odrębnych przepisów, dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą 

i innych obowiązujących w tym zakresie. 

 

§ 7 

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się prowadzić dokładnie i systematycznie 

dokumentację projektową, medyczną i sprawozdawczość statystyczną oraz inną 

dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulaminami wewnętrznymi BCO.  

2. Dokumentacja projektowa, medyczna i sprawozdawczość statystyczna stanowić będzie dla 

Udzielającego zamówienie informacje o zakresie i sposobie realizacji umowy. 

3. Dokumentacja medyczna stanowi własność Udzielającego zamówienie i jest objęta tajemnicą 

zawodową.  

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami ustalonymi przez Udzielającego 

zamówienie, włącznie z wystawieniem zaświadczeń i opinii w imieniu Udzielającego 

zamówienie. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania wszelkich wiadomości powziętych 

w związku z wykonywaniem świadczeń medycznych w BCO w ścisłej tajemnicy. 

6. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez BCO 

wskutek naruszenia tajemnicy zawodowej przez Przyjmującego zamówienie lub jego 

zastępcy oraz wskutek ujawnienia treści znajdujących się w dokumentacji lekarskiej BCO. 

7. W czasie trwania umowy Przyjmujący zamówienie ma prawo korzystać z bazy lokalowej, 

aparatury, sprzętu medycznego, leków materiałów opatrunkowych Udzielającego zamówienie 

– w zakresie niezbędnym przy wykonywaniu świadczeń.  

8. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że zna zasady BHP, zasady ppoż. oraz użytkowania 

sprzętu oraz zobowiązuje się przestrzegać zasad BHP, zasad ppoż. i używać sprzęt oraz inne 

środki należące do Udzielającego zamówienie w sposób odpowiadający ich właściwościom i 

przeznaczeniu, zgodnie z instrukcjami obsługi i BHP. 

9. Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny materialnie za uszkodzenie sprzętu, aparatury i 

innych środków należących do Udzielającego zamówienie, jeżeli używa ich w sposób 

sprzeczny z właściwościami lub przeznaczeniem oraz za ich utratę z wyłączeniem 

odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego ich użytkowania. 

Przyjmujący Zamówienie nie odpowiada za szkody wyrządzone przez pacjenta.   

10. W trakcie trwania umowy Przyjmujący zamówienie we własnym zakresie zabezpiecza 

posiadanie aktualnych: badań profilaktycznych, orzeczenia do celów sanitarno-

epidemiologicznych, szkoleń BHP. 

11. Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za posiadanie odzieży ochronnej spełniającej 

obowiązujące normy i wymogi sanitarne.  

12. Przyjmującego zamówienie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie BCO. 

 

§ 8 

 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do osobistego świadczenia usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy i nie może powierzyć ich wykonania osobom trzecim z 

zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.  
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2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania uzasadnionych merytorycznie 

dodatkowych czynności z zakresu przedmiotu umowy zleconych przez Dyrektora 

Udzielającego zamówienie lub osoby przez niego upoważnionej. 

3. Przyjmujący zamówienie w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany 

do: 

1. Prowadzenia racjonalnej i ekonomicznej gospodarki środkami farmakologicznymi, 

materiałami i sprzętem jednorazowego użytku, krwią i preparatami krwiopochodnymi. 

2. Racjonalnego ordynowania, materiałów medycznych, środków leczniczych i 

pomocniczych w trakcie wykonywania świadczeń medycznych u Udzielającego 

zamówienie, 

3. Prowadzenia na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami 

wewnętrznymi BCO dokumentacji medycznej. 

4. Podawanie leków musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i na drukach 

określonych przez NFZ oraz zgodnie z przepisami wewnętrznymi Udzielającego zamówienie. 

§ 9 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………………. do dnia ………………. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Umowa wygasa z upływem terminu określonego w umowie. 

4. W przypadku naruszenia postanowień umowy Udzielający zamówienie może rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 10 

 

1. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poddać się kontroli przeprowadzonej przez 

Udzielającego zamówienie oraz osoby przez niego upoważnionej w zakresie wykonywania 

warunków niniejszej umowy, a w szczególności, jakości udzielanych świadczeń. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1938) w zakresie 

wynikającym z niniejszej umowy. 

§ 11 

 

1. Przyjmujący Zamówienie otrzymuje Wynagrodzenie w wysokości …….. zł brutto (słownie: 

…………………………………………….) za wykonywanie świadczeń zdrowotnych przy 

jednym pacjencie w ramach projektu. 

2. Miesięczne wynagrodzenie Przyjmującego uzależnione jest od ilości wykonanych świadczeń 

w danym miesiącu. 

3. Łączna liczba przeprowadzonych badań przeprowadzonych w projekcie, będących 

przedmiotem umowy nie przekroczy jednego tysiąca. 

4. Wynagrodzenie wymienione w §11 nie przysługuje w przypadku nieświadczenia przez 

Przyjmującego zamówienie usług w danym okresie rozliczeniowym. 

5. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek złożenia rachunku do Udzielającego zamówienie 

najpóźniej do piątego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego wraz z 

pisemnym sprawozdaniem /wykazem/ z wykonanych świadczeń. (Wykaz wykonanych 

świadczeń powinien zostać podpisany przez Przyjmującego zamówienie.). 

6. Strony ustalają ze okresem rozrachunkowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. 

7. Należność za dany okres rozrachunkowy, zostanie wypłacona w ciągu 14 dni roboczych od 

momentu złożenia rachunku opisanego w pkt 1 na rachunek bankowy wskazany przez 

Przyjmującego zamówienie. 
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8. W przypadku braku środków na rachunku Zamawiającego, zapłata zostanie dokonana 

niezwłocznie po ich otrzymaniu, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie z tytułu 

zapłaty odsetek. 

9. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie, tj. 

………..……………………………………………………………………………..…………  

10. O każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Przyjmujący zamówienie ma 

obowiązek powiadomić pisemnie Udzielającego zamówienie. 

11. Zwłoka w wykonaniu świadczenia przez Udzielającego Zamówienie nie uprawnia 

Przyjmującego zamówienie do odmowy udzielania świadczeń zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy.  

§ 12 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po 

stronie Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego 

zamówienie karę umowną w przypadku: 

1. Niezgodnego z obowiązującymi przepisami prowadzenia dokumentacji medycznej 

pacjentów BCO – do wysokości 10% łącznego miesięcznego wynagrodzenia określonego 

w §11 niniejszej umowy za każde stwierdzone naruszenie zasad prowadzenia 

dokumentacji medycznej, 

2. Nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych bądź naruszenia zasad 

przyjmowania pacjentów BCO i ustalania terminów udzielania świadczeń zdrowotnych 

do wysokości 5% łącznego miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 11 niniejszej 

umowy za każde stwierdzone naruszenie zasad lub odmowę, 

3. Innych stwierdzonych przez Udzielającego zamówienie naruszeń postanowień niniejszej 

umowy – do wysokości 5 % łącznego miesięcznego wynagrodzenia określonego w §11 

niniejszej umowy za każde stwierdzone naruszenie postanowień umowy. 

2. W przypadku nałożenia przez NFZ na Udzielającego zamówienie kary z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania świadczeń zdrowotnych, które na warunkach niniejszej umowy 

przyjął do wykonania Przyjmujący zamówienie, Udzielający zamówienie ma prawo obciążyć 

Przyjmującego zamówienie karą umowną do wysokości 10% łącznego miesięcznego 

wynagrodzenia określonego w § 11 niniejszej umowy za każde stwierdzone naruszenie zasad 

wykonywania niniejszej umowy.  

3. W przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania świadczeń zdrowotnych przez 

Przyjmującego zamówienie z jego winy lub w przypadku nieuzasadnionego nieprzystąpienia 

do wykonywania świadczeń z winy Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienie ma 

prawo obciążyć Przyjmującego zamówienie karą umowną do wysokości łącznego 

miesięcznego wynagrodzenia określonego w § 11 niniejszej umowy za każde stwierdzone 

naruszenie zasad wykonywania niniejszej umowy. 

4. Wysokość kary umownej ustala się z uwzględnieniem kwoty zobowiązania określonej w § 11 

umowy, przyjmując za kwotę bazową do naliczana kar umownych wysokość należności 

Udzielającego zamówienie wobec Przyjmującego zamówienie za ostatni miesiąc 

poprzedzający dzień naliczania kary umownej. 

5. Udzielający zamówienie ma prawo określić w wezwaniu do zapłaty wysokość kary umownej 

oraz termin jej zapłaty, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia wezwania. 

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w § 12 ust. 5 Przyjmujący 

zamówienie wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia przysługującego 

Przyjmującemu zamówienie wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wystawienia 

wezwania do zapłaty. 

7. Łączna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 50% łącznego miesięcznego 

wynagrodzenia określonego w § 11. 
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8. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 

 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego Zamówienie ze skutkiem 

natychmiastowym, gdy stwierdzi przypadki nie wypełnienia warunków umowy, w 

szczególności wadliwego jej wykonania, ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich 

zakresu i złej jakości świadczeń, w przypadku gdy Przyjmujący zamówienie utracił lub ma 

zawieszone prawo wykonywania zawodu, został tymczasowo aresztowany, odmówił 

poddania się badaniom krwi /lub alkomatem/na zawartość alkoholu lub środków 

odurzających (gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie ich użycia) oraz gdy w terminie do 14 

dni od daty podpisania umowy Przyjmujący zamówienie nie udokumentuje zawarcia umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Przyjmujący zamówienie może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Udzielający zamówienia nie wypełnienia warunków umowy, w szczególności nie wypłacił 

terminowo należności za wykonanie umowy. 

 

§ 14 

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy warunków realizacji niniejszej 

umowy. 

2. Strony mogą wprowadzić zmiany do umowy w każdym czasie, w formie pisemnego aneksu 

po uprzednim uzgodnieniu przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów wynikających z 

ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 24.05.2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000 t.j. ze zm.). 

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

Stron. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego (ustawa z dnia 23.04.1965 r. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, t.j. ze zm.). 

6. Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy (ustawa z dnia 

26.09.1974 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j. ze zm.). 

7.  W przypadku sprawy spornej nierozstrzygniętej w sposób polubowny, sądem właściwym dla 

rozpatrywania sporów jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Udzielającego 

Zamówienie - BCO. 
 

 

Przyjmujący zamówienie:                                                  Udzielający zamówienia: 
 

 

 

 

……………………………              …………………………….. 

 

 


