
Załącznik nr 6 

UMOWA nr …............... 
 

 

zawarta w Trzebnicy w dniu ......................... pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100 Trzebnica, 

ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych                                  

i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

1. p. o. Dyrektora – Mariusz Misiuna 

zwanym dalej „Udzielającym zamówienie", 

a  

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

...................................................................................................................................................................,  

wpisaną do ………………………............................................................................................................ 

reprezentowanym przez: 

 

.............................................................................,  

zwaną dalej „Przyjmującym zamówienie" 

 

o następującej treści: 

 

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

nie stosuje się przepisów art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t.j. z 2015 r., poz. 618 ze zm.). 

 

§ 1 

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

badań laboratoryjnych, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, wg potrzeb 

Udzielającego zamówienia. Miejsce wykonywania usług: 

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

2. Podane przez Udzielającego zamówienia w zał. nr 1 ilości badań są szacunkowe i mogą ulec 

zmianie w trakcie trwania umowy. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo                               

do dokonywania przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami danego zadania oraz 

do niewykorzystania w całości ilości zamówienia z ust. 1, z zastrzeżeniem, że zmniejszenie 

wartości umowy nie będzie większe niż o 20%, a Przyjmujący zamówienie zastrzeżenie                         

to akceptuje. 

 

§ 2 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością,                                  

z poszanowaniem praw pacjenta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami, 

procedurami i przepisami prawa, aktualną wiedzą medyczną i zasadami etyki zawodowej. 

3. Przyjmujący zamówienie zapewni odpowiednie warunki lokalowe, sanitarne i techniczne                      

do wykonywania badań, zgodnie z przepisami i standardami obowiązującymi dla tego typu 

badań. 

4. Badania będą wykonywane na aparatach spełniających standardy określone przez przepisy prawa 

i NFZ i gwarantujących prawidłową diagnostykę oraz spełniających wymogi ustawy z dnia  

20 maja 2010 o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017.211 ze zm.). 

5. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że odczynniki, materiały zużywalne, testy, które będą użyte 



do wykonania badań określonych w § 1 są dobrej jakości, posiadają wymagane przepisami atesty 

i certyfikaty oraz spełniają normy obowiązujące dla tego rodzaju wyrobów. 

 

§ 3 
1. Podstawę wykonania badań przez Przyjmującego zamówienie będzie stanowić odrębne pisemne 

zlecenie, a także  z możliwością dodatkowego zlecenia badań drogą telefoniczną lub faksem. 

2a. Przyjmujący zamówienie będzie odbierał materiał do badań z Laboratorium Udzielającego 

zamówienia znajdującego się przy ul. Prusickiej 53-55 w Trzebnicy na swój koszt i ryzyko: 

a) przynajmniej 5 razy w tygodniu w przypadku zadania nr 1; 

b) wg. potrzeb i zlecenia Udzielającego zamówienie w przypadku zadania nr 3. 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zabezpieczyć transport badanego materiału oraz 

wszelkie możliwe materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,                     

od momentu pobrania z Laboratorium Udzielającego zamówienie do czasu wykonania badań                    

w siedzibie Przyjmującego zamówienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. 

2b. W przypadku zadania nr 2, Udzielający zamówienia będzie zlecał badania wg swoich potrzeb oraz 

zapewni na swój koszt transport materiału do badań do siedziby Przyjmującego zamówienie. 

3. Przyjmujący zamówienie zapewnia zgłoszenia wszystkich dodatnich wyników badań, w kierunku 

biologicznych czynników chorobotwórczych, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r.                               

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( t.j. Dz.U.2016.1866 ze zm.). 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dostarczyć Udzielającemu zamówienie wyniki badań       

w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy. Przyjmujący zamówienie dostarczy wyniki 

do Laboratorium w siedzibie Udzielającego zamówienia na swój koszt i ryzyko. 

5. Wyniki badań będą autoryzowane (podpisywane) przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami                   

i uprawnieniami. 

6. Przyjmujący zamówienie dostarczy nieodpłatnie własne druki skierowań na badania i inne 

niezbędne elementy, takie jak kody, wymazówki, itp. 

7. Przyjmujący zamówienie na swój koszt dokona instalacji oprogramowania komputerowego                      

w Laboratorium Udzielającego zamówienia umożliwiającego elektroniczne przekazywanie 

wyników oraz dostęp do wyników archiwalnych, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§ 4 
1. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony materiał, jakość 

wykonanych badań i jakość dostarczonych wyników zgodnie z wymaganiami prawnymi 

dotyczącymi diagnostyki laboratoryjnej zawartymi w  ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o 

diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz. U. 2016.2245 z późn. zm.) i aktach wykonawczych  oraz 

zgodnie z wymaganiami Zespołu ds. Wdrażania Systemu Jakości w Medycznych Laboratoriach 

Diagnostycznych i Mikrobiologicznych w Ministerstwie Zdrowia. 

2. Przyjmujący zamówienie gwarantuje płynność wykonywania usług zgodnie ze złożoną ofertą. 

3. Udzielający zamówienia  zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników badań wykonanych przez 

Przyjmującego zamówienie w innym laboratorium (laboratorium referencyjnym).  W przypadku 

zakwestionowania przez Przyjmującego zamówienie wyników w laboratorium referencyjnym 

Udzielający zamówienia gwarantuje pozostawienie próbki zabezpieczonej w odpowiednich 

warunkach  do wykonania analizy rozstrzygającej na wniosek i koszt Przyjmującego zamówienie.                             

W przypadku istotnej rozbieżności wyników (z uwzględnieniem całkowitego błędu 

dopuszczalnego dla danego badania zgodnie z wymogami Centralnego Ośrodka Badań Jakości                

w Diagnostyce Laboratoryjnej z Łodzi oraz wymaganiami organizacji międzynarodowych 

zajmujących się kontrolą jakości) Udzielający zamówienia kosztami wykonania tych badań 

obciąży Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 5 
1. Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości 

wynikającej z cen jednostkowych brutto poszczególnych pozycji określonych w załączniku nr 1. 

2. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena jednostkowa 

brutto, cena jednostkowa netto pozostanie niezmieniona i obowiązuje przez cały okres trwania 

umowy. 



3. Cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym cenę 

netto, podatek VAT oraz inne (m.in. koszty transportu - dot. zadania nr 1 i 3 (*), przesyłek, 

ubezpieczenia, instalacji oprogramowania komputerowego, formularzy skierowań na badania i 

innych niezbędnych elementów o których mowa w §3 ust. 6, rabaty, upusty). 

 

§ 6 
1. Każdorazowo, za częściowe wykonanie przedmiotu umowy Udzielający zamówienia zapłaci 

Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie wg cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 

i ilości wykonanych badań, w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury Przyjmującego zamówienie.  

2. Przyjmujący zamówienie przedłoży wraz z rachunkiem załącznik obejmujący zestawienie 

wykonanych badań z podziałem na poszczególnych pacjentów. 

 

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek Przyjmującego zamówienie: 

 

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

4. Za datę zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Udzielającego zamówienia.  

 

 

                                                                         § 7 
1. Udzielający zamówienia ma prawo do reklamacji usługi w przypadku: 

a) wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że wynik jest obarczony zbyt dużym błędem 

laboratoryjnym, 

b) nie wykonania badania lub wykonania przez Przyjmującego zamówienie innego badania, niż 

było zlecone, 

2. Udzielający zamówienia ma prawo zgłosić reklamację do 2 miesięcy od chwili zlecenia badania. 

Reklamacje będą składane przez Udzielającego zamówienia pisemnie, faksem lub e - mailem. 

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania 

reklamacji. 

3. Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi                                 

w terminie 2 dni od daty jej otrzymania, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja 

uważana będzie za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Udzielającego zamówienia. 

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przyjmujący zamówienie zwróci Udzielającemu 

zamówienia koszty badania i/lub wykona ponowne badanie. 

 

§ 8 

1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy tj. od ___________r. do _________ r. 

 

§ 9 
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

obejmujące swoim zakresem badania wykonywane na podstawie niniejszej umowy. Przyjmujący 

zamówienie zobowiązuje się do ciągłego utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej przez cały okres trwania niniejszej umowy i przedłożenia Udzielającemu zamówienia 

jego kopii. 

2. Udzielający zamówienia jest uprawniony do dokonywania kontroli w zakresie zawartej umowy. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wyraża gotowość poddania się kontroli przeprowadzonej 

przez właściwy Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie wykonywania badań, w tym 

ich poprawności. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej                     

i dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji                    

o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę 

przedsiębiorstwa Udzielającego zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                      

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.2003 r.153.1503 j.t. ze zm.), jak również 



zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych  oraz ustawy                          

z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j.Dz.U.2016.1167 ze zm.) oraz 

przepisów wykonawczych,  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, jednostek chorobowych pacjentów oraz 

wyników badań pozyskanych w związku z realizacją umowy, 

d) zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez 

Udzielającego zamówienia  oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii, 

e) niezwłocznego    poinformowania Udzielającego zamówienia  o    każdym    przypadku    

naruszenia bezpieczeństwa danych. 

6. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 3 obowiązuje Przyjmującego 

zamówienie  także po rozwiązaniu umowy. 

7. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2  powoduje odpowiedzialność Przyjmującego 

zamówienie za szkodę wyrządzoną Udzielającemu zamówienia (na zasadach wynikających                      

z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez 

Udzielającego zamówienia z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

8. Udzielający zamówienia oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 

922 z późn. zm.) – zwaną dalej u.o.d.o. i powierza Przyjmującemu zamówienie przetwarzanie 

danych osobowych na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy wyłącznie 

na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

 

 

§ 10 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapłacić Udzielającemu zamówienia następujące kary 

umowne: 

a) w przypadku opóźnienia w odbiorze materiału lub dostawie wyników - w wysokości 10% 

wartości brutto złożonego zlecenia za każdy dzień zwłoki, 

b) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Przyjmującego zamówienie lub 

Udzielającego zamówienia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie –                  

w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, o której mowa w ust. 1 Udzielający 

zamówienia będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody 

na zasadach ogólnych. 

3. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych przez Udzielającego 

zamówienia kar umownych z należności wynikających z tytułu wynagrodzenia Przyjmującego 

zamówienie. 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany  umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Udzielającego zamówienia, 

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zmiana umowy odbywa się na wniosek stron umowy i wymaga wykazania przez stronę 

występującą z wnioskiem o zmianę umowy okoliczności uprawniających do dokonania tej 

zmiany. Wniosek powinien zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany, wpływ 

zmiany na wysokość wynagrodzenia. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody Udzielającego 

zamówienia i Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 12 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      

w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu czego nie można było przewidzieć                  



w chwili zawarcia umowy, Udzielający zamówienia może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości  o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przyjmujący zamówienie może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 13 
1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn 

zawinionych przez Przyjmującego zamówienie w następujących przypadkach: 

a) jeżyli Przyjmujący zamówienie nie rozpoczął wykonania usługi, wykonuje je niezgodnie                   

z przyjętymi przez obie strony w umowie zasadami realizacji, m.in. powtarzające się 

opóźnienia w terminie wykonania badań, tj. powyżej 7 opóźnień, 

b) rażącego naruszenia postanowień umowy, m.in. wydanie Szpitalowi rozbieżnych wyników 

badań wykonanych przez Przyjmującego zamówienie w stosunku do wyników badań                           

z laboratorium referencyjnego (powyżej 3 wyników). 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w ust.1, Udzielający zamówienia może odstąpić od umowy  

w następujących przypadkach: 

a) likwidacji bądź ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych Udzielającego 

zamówienia, 

b) nie podpisania, bądź wygaśnięcia umowy na 2017 i/lub 2018 Udzielającego zamówienia                            

z Narodowym  Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z jakiejkolwiek 

przyczyny. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz z  uzasadnieniem. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Przyjmujący zamówienie może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 14 

1. Zaproszenie do składania ofert i oferta Przyjmującego zamówienie stanowią integralną część 

umowy. 

2. Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia oraz organu 

tworzącego Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikającej                  

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 15 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz.U. 2016.2245                   

z późn. zm.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 16 
Niniejsza umowa sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Udzielającego zamówienia i jeden dla Przyjmującego zamówienie. 

 

 

UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA                           PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE 

  

 

 

 

 

Załączniki : 

Nr 1 - Wykaz badań laboratoryjnych 

Nr 2 - Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych  

Nr 3 -  Zaproszenie do składania ofert  

Nr 4 - Oferta Przyjmującego zamówienie 



                                                                                               Załącznik nr 2 do umowy  

UMOWA  

o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 

 

Zawarta w dniu .................r. w Trzebnicy pomiędzy: 

 

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej z siedzibą w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-

55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji                 

i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000033125 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………. 

zwanym dalej „Udzielający zamówienia”  / „ Szpitalem” 

a  

……………………………….. 

reprezentowaną przez: 

............................................................................. ,  

      ………………………………………………….. 

zwaną dalej  „Przyjmujący zamówienie” 

 

o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Strony  oświadczają, iż zawarły w dniu .................... umowę na wykonywanie badań 

laboratoryjnych oraz że dostarczony program komputerowy Udzielającemu zamówienia objęty 

jest nadzorem serwisowym przez Przyjmującego zamówienie. 

2. Szpital oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 

- zwanej dalej Ustawą – powierzonych Przyjmującemu zamówienie.  

 

§ 2 

1. Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu zamówienie  przetwarzanie danych 

osobowych przetwarzanych przez Szpital w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez 

Przyjmującego zamówienie  obowiązków wynikających z umowy na wykonywanie badań 

laboratoryjnych, o której mowa w § 1 ust.1. 

2. Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do przetwarzania przekazanych danych osobowych 

wyłącznie w  celu i zakresie  niezbędnym do wykonywania na rzecz Szpitala zadań wynikających 

z umowy na wykonywanie badań laboratoryjnych   oraz do realizacji przepisów prawa 

obowiązujących Przyjmującego zamówienie. 

3. Na podstawie niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie  może przetwarzać powierzone mu 

dane w ramach działań koniecznych do wykonywania badań laboratoryjnych oraz nadzoru nad 

eksploatacją i wykonywaniem serwisu programu komputerowego związanego z przesyłaniem 

wyników badań do Udzielającego zamówienia. 

4. Wykonywanie przez Przyjmującego zamówienie jakichkolwiek operacji przetwarzania danych 

wykraczających wyżej wymieniony zakres i w celu innym niż opisany powyżej wymaga 

każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.  

                                                                         

§ 3 

1. Przyjmujący zamówienie  jest zobowiązany do przestrzegania, w zakresie przekazanych danych, 

przepisów Ustawy oraz aktów wykonawczych.  

2. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie 

środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy, oraz spełni 

wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie 

przestrzegania tych przepisów Przyjmujący zamówienie  ponosi odpowiedzialność jak 

administrator danych.  



3. Udzielający zamówienia  ma prawo do kontroli bezpieczeństwa i sposobu przetwarzania danych            

i realizacji warunków Umowy przez Przyjmujący zamówienie . O zamiarze przeprowadzenia 

kontroli Udzielający zamówienia zawiadomi pisemnie Przyjmującego zamówienie w terminie 7 

dni  przed jej rozpoczęciem.  

 

§ 4 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących wykonanych badań i stanu zdrowia pacjentów Szpitala, uzyskanych w ramach 

realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust. 1. Obowiązek ten nie ustaje z chwilą zakończenia 

realizacji umowy lub jej rozwiązania. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do respektowania zakazu udostępniania innym 

podmiotom danych osobowych, w tym danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia pacjentów 

Szpitala, powierzonych mu przez Szpital w związku z realizacją umowy.  

 

§ 5 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad 

przetwarzania powierzonych danych. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dopuszczenia do przetwarzania przekazanych 

danych wyłącznie osobom posiadających stosowne upoważnienie i wpisanych do ewidencji 

prowadzonej przez Przyjmującego zamówienie. Przyjmujący zamówienie przekazuje 

Udzielającemu zamówienia  nie rzadziej niż co kwartał aktualną listę osób upoważnionych                   

do  przetwarzania danych osobowych.  

 

§ 6 

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dbałości o bezpieczeństwo powierzonych mu danych 

osobowych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów Szpitala w ramach realizacji 

umowy, o której mowa w § 1 ust. 1. 

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozyskanych w trakcie realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 dotyczących sposobów 

zabezpieczeń danych osobowych, stosowanych przez Szpital.  

 

§ 7 

1. Przyjmujący zamówienie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Szpitalowi lub osobom 

trzecim wynikające z niezgodnego z Ustawą lub Umową przetwarzania danych osobowych. 

2. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy lub wcześniejszego jej rozwiązania Przyjmujący zamówienie 

zobowiązuje się do zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   

przekazanych przez Szpital oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii oraz , trwałego 

usunięcia powierzonych mu danych osobowych. 

 

§ 8 

1. Niniejsza umowa obowiązuje do czasu zakończenia realizacji lub rozwiązania umowy, o której 

mowa w § 1 ust. 1. 

2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

 

§ 9 

1. Zmiany niniejszej Umowy mogą zostać dokonane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie 

pisemnej, za zgodą Stron.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

 

§ 10 

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

 

  Udzielający zamówienia                 Przyjmujący zamówienie                                                                       

       


