
 

Nr postępowania: PN/SOR/2018                                                              Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA nr ………… (wzór) 
 

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

Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej 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 „Zamawiający"  

a  

 
…………………………………………………………………, wpisaną do 

reprezentowaną przez: 
1.    ............................................................................. …………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą". 

 
zwane dalej Stronami, 

 
o następującej treści: 

 
Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego wraz z jego montażem i 

przeszkoleniem personelu” w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz.U.2017.1579).  

 
Zamówienie jest udzielane i współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w związku z realizacją  projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w specjalistyczny sprzęt medyczny” (nr POIS.09.01.00-
00-0249/17) w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX 

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014 – 2020. 

 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa na rzecz Zamawiającego …………………………..…., 

zwanego dalej urządzeniem medycznym, wraz z jego montażem  i przeszkoleniem personelu 

Zamawiającego na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie 
Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określono w załączniku nr 1, który stanowi 

integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest: 

− fabrycznie nowy, 

− wolny od wad prawnych i nie stanowi zabezpieczenia  roszczeń na rzecz osób trzecich, 

− wolny od wad fizycznych, kompletny, 

− dopuszczony do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia zgodnie z ustawą z dnia   

20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 t.j. z dnia 03.02.2017r.) i 
posiada stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez 

prawo, 

− jest oznaczony znakiem CE i posiada instrukcję obsługi w języku polskim. 
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§ 2 

MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy wymieniony w 

§ 1 umowy w terminie do ………………. dni od dnia podpisania umowy, do miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w 

Trzebnicy przy ul. Prusickiej 53-55. 

2. Wykonawca zapewnia, iż urządzenie/a określone w § 1 ust.1 umowy będą opakowane, 
transportowane, składowane i przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, 

zachowanie właściwości oraz bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać montażu i uruchomienia urządzenia/ń, o którym mowa w ust. 

1 oraz przeszkolenia personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 3 dni 

roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu umowy, a także przekaże niezbędne dokumenty 
(certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i 

stosowania w placówkach służby zdrowia w , zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych - Dz. U. 2017 poz. 211 t.j. z dnia 03.02.2017r., karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, 

wykaz środków dezynfekcyjnych dedykowanych dla danego sprzętu, itp.).W ramach uruchomienia 
urządzenia zostanie przeprowadzona konfiguracja, kontrola parametrów pracy, stosowne testy 

jakościowe i bezpieczeństwa . 

4. Przeprowadzenie powyższych czynności zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym 
przez strony umowy, o ile dostarczone urządzenie będzie wolne od wad ilościowych i jakościowych. 

W razie wystąpienia takich wad Zamawiający – bez uszczerbku dla jego roszczeń o zapłatę kary 
umownej  z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy – wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na 

wykonanie wymiany przedmiotu umowy zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w SIWZ, 

ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie. W razie nie dotrzymania tego terminu Zamawiający będzie 

uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od umowy. 

5. Za dostarczone urządzenie/a ( w tym ubezpieczenie, stan techniczny , itd.) odpowiada  Wykonawca   

do czasu protokolarnego odbioru całego przedmiotu umowy przez  Zamawiającego. 

 

                                                                      § 3 

                                                            WYNAGRODZENIE 

1.    Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto______________ 

złotych + VAT … %, tj. ……………brutto, słownie _____________________________________ . 

2.  Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony  protokół odbioru 

bezusterkowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy. 

3.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 1 w terminie do 30 dni                

od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT  przelewem na rachunek Wykonawcy: ______________ _________________ _____ 

__________________________________________________ ____________________________.  

4. Kwota wymieniona w § 3 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem                                    

    przez Wykonawcę przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 umowy, w szczególności:                  

− wartość urządzenia/ń i jego dostarczenia do Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przy 
ul. Prusickiej 53-55, 

− koszt montażu i uruchomienia urządzenia/ń , 

− koszt przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego do obsługi zainstalowanego 

urządzenia medycznego, 

− wszelkie koszty transportu (krajowego i zagranicznego), załadunku i rozładunku, 

− ubezpieczenia, cła i innych opłat (np. opłaty lotniskowe). 
5.  Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca 
ma prawo żądać zapłaty odsetek  za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 4 
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GWARANCJA ; RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy,                            

o którym mowa § 1 na okres ____ miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu bezusterkowego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 

przedmiotu umowy z tytułu rękojmi. Strony rozszerzają okres rękojmi, który równy będzie 

okresowi na jaki udzielono gwarancji wskazanemu w ust.1. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. 

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady fizyczne powstałe z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy , jak i powstałe z przyczyn , za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 

gwarancji. 

5. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego 
do:  

a) bezpłatnej obsługi serwisowej napraw oraz wykonywania przeglądów okresowych zgodnie z 

zaleceniami producenta 

b) usunięcia na swój koszt awarii i usterek oraz dokonania napraw urządzenia, w tym wymiany 

jego elementów  

- na zasadach i  w terminach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a także 

     c)  sporządzenia i przekazania Zamawiającemu  po każdej czynności serwisowej, konserwacji ,      

przeglądów oraz każdej naprawie urządzenia tzw. raport serwisowy  zawierający opis wykonanych 

czynności serwisowych lub wykonanej naprawy, oznaczenia czasu ich trwania, zużytych do naprawy 
części, uwagi oraz informację czy urządzenie jest sprawne i może być użytkowane.   

6. Szczegółowe zasady udzielonej gwarancji i serwisu określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania wad, usterek lub awarii urządzeń, o 
których mowa w § 1 ust. 1 umowy telefonicznie, faksem lub mailem na numer serwisu 

gwarancyjnego Wykonawcy: tel………………….,, fax…………………………….., e-mail………………………      

Wykonawca zobowiązuje się do  potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wady , usterki lub awarii 
faksem  na nr ………………………… lub na adres e-mail Zamawiającego podany na zgłoszeniu.  

8. W przypadku konieczności wymiany urządzenia w okresie gwarancji, termin gwarancji  biegnie na 

nowo od chwili dostarczenia nowego urządzenia. 

9. W razie nie usunięcia wad, usterek lub awarii w terminie wskazanym w załączniku nr 1 do 

niniejszej umowy lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad, usterek lub awarii, zlecić naprawę lub 

wymianę urządzenia, w tym jego elementu innemu podmiotowi ( autoryzowanemu serwisowi 

producenta) na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i wyposażenia przez okres co najmniej 
………lat od daty dostawy potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

umowy, w tym także za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich , patentów, praw ochronnych 
na znaki towarowe, praw wynikających z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, 

pozostające w związku z wprowadzeniem przedmiotu umowy do obrotu na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający zwolniony jest od ewentualnych roszczeń osób trzecich 
wynikających  z naruszenia praw określonych w zdaniu pierwszym.  

 

 

 

§ 5 
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KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań umownych: 

1) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy lub jego montażu - w wysokości 
1%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

       2) w przypadku opóźnienia w przeszkoleniu pracowników Zamawiającego - w wysokości 1%             

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki , 

       3) w okresie gwarancyjnym w przypadku opóźnienia w naprawie przedmiotu umowy, jego 

wymianie lub realizacji innych obowiązków gwarancyjnych i serwisowych  - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki  

      4)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 
1umowy . 

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

będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych. 
3. Strony zgodnie oświadczają, iż kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
§ 6 

ZMIANY UMOWY 
1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje się 

możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy, poprzez: 

1) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku 
bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby, zmiany danych 

Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy 

czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena jednostkowa brutto, cena jednostkowa netto 

pozostanie niezmieniona, 
3) zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku zmiany Umowy o dofinansowanie 

projektu  nr POIS.09.01.00-00-0249/17 w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej 
Umowy, w szczególności w razie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu, 

4) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego lub powstałych w wyniku działania siły wyższej. 
2. Oprócz okoliczności wskazanych w ust. 1, zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w 

przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w ust. 1 – 2 nie powoduje powstania u żadnej                    

ze Stron niniejszej umowy roszczenia o zmianę umowy. 
4. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-2, każdej ze Stron 

niniejszej umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę niniejszej umowy. 

Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 
1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 

2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy. 
5. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany 

umowy. 

6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 

CESJA WIERZYTELNOŚCI 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego i organu tworzącego Szpital im. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

 

§ 8 
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

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

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości  o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.  

2.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego lub nieterminowego 
wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności: 

a) nie  dostarczenia urządzeń, o których mowa w § 1 ,lub / i nie dokonania ich montażu lub /i nie 
przeszkolenia pracowników Zamawiającego -w terminie określonym w niniejszej umowie, 

       b) w przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenie nie odpowiada wskazanym w umowie 
wymaganiom jakościowym lub posiada ukryte wady. 

       c) w przypadku określonym w § 2 ust. 4 umowy.  

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

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. SIWZ i oferta  Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się posiadać i odnawiać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej . 
3. Do spraw nie ujętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
4. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będzie właściwy 

sąd powszechny ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
 

Załączniki: 

1. Zestawienie parametrów 
2. Dokument gwarancji i serwisu 

3. Oferta Wykonawcy 
4. SIWZ 

5. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych* ( dot. pakietu : 1, 4, 9, 12, 17) 

 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do umowy  

 

UMOWA  
 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: 
 ……………………………………. 

zwanym dalej  Zamawiającym lub Administratorem danych 

a  
……………………………….. 

reprezentowaną przez: 
............................................................................. ,  

      ………………………………………………….. 

zwaną dalej  Wykonawcą lub Podmiotem przetwarzającym 
 

zwane dalej łącznie  Stronami , a każdą z osobna Stroną 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Strony  oświadczają, iż zawarły w dniu .................... umowę na zakup i dostawę sprzętu 

medycznego wraz z jego montażem i przeszkoleniem personelu - nr….. (zwaną dalej Umową), oraz że 

dostarczone urządzenie/a objęte jest nadzorem serwisowym  napraw i przeglądów przez Wykonawcę.  
2. W związku z zawartą Umową, o której mowa w ust. 1 Zamawiający jako Administrator danych  

powierza Wykonawcy jako Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28  rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (zwanego w 
dalszej części  Rozporządzeniem lub RODO”) przetwarzanie danych osobowych w określonym 

zakresie.  
3.Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy, o której mowa w ust.1. 

4.Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w zakresie realizacji Umowy określonej w ust. 1 , w szczególności w zakresie 

wykonywania czynności przez Podmiot przetwarzający obejmujących: wykonywanie serwisu napraw  

oraz serwisu przeglądów i eksploatacji urządzeń będących przedmiotem Umowy określonej w ust. 1  

(m.in. wymiana urządzenia, lub podzespołów, wymiana części zamiennych, części eksploatacyjnych, 

naprawa, okresowe przeglądy, kalibracje itd.). 

5.Zakres przetwarzania danych obejmuje dane osobowe pacjenta oraz personelu Administratora 

danych. Przetwarzanie danych dotyczy danych zwykłych oraz szczególnej kategorii danych, tj. danych 

dotyczących stanu zdrowia. 
6.Administrator danych powierza do przetwarzania dane osobowe, a Podmiot przetwarzający 

zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z niniejszą umową oraz innymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

7.Dane osobowe pacjentów i dane osobowe personelu przetwarzane w sprzęcie(w urządzeniach, w 
komputerze) będącym przedmiotem Umowy, o której mowa w ust.1, mogą  być  przetwarzane na 

terenie Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Wyjątkowo Administrator danych  może wyrazić 

pisemną zgodę na przetwarzanie powierzonych danych poza siedzibą Szpitala, jeśli będzie to 
niezbędne do realizacji zadań serwisowych i naprawczych. 

8. Podmiot przetwarzający ma prawo wykonywać na powierzonych mu danych następujące operacje: 
utrwalać, przechowywać, usuwać - wyłącznie na sprzęcie i urządzeniach, o których mowa w ust. 7.  

9.W sytuacji konieczności dokonania serwisu lub naprawy sprzętu poza terenem Administratora 

danych, Podmiot przetwarzający demontuje nośniki danych, jeśli będzie to możliwe i protokolarnie 
przekazuje je Administratorowi danych  do depozytu. 
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W innym przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia bezpowrotnie danych 

pacjentów, przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających ich odtworzenie poza siedzibą 

Zamawiającego, co obowiązkowo potwierdza protokółem zawierającym: dane identyfikacyjne 
urządzenia, dane identyfikacyjne pamięci, opis zastosowanej procedury kasującej dane pacjentów i 

pracowników. Jeżeli okaże się to konieczne dla potrzeb Administratora danych , dane zawarte na  
nośnikach przed ich usunięciem zostaną w obecności przedstawiciela Administratora danych 

skopiowane na inny nośnik i przekazany  Administratorowi danych. 

10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do stosowania środków bezpieczeństwa podczas realizacji 
wykonywania prac serwisowych i naprawczych, a zwłaszcza nie wykonywania jakichkolwiek działań                     
na bazach danych zawartych w urządzeniach. 

§ 2 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania dane osobowe, 
które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2 Podmiot przetwarzający oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe 
przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora, w zakresie i celu określonym 

Umową, ze szczególnym uwzględnieniem środków wymaganych na mocy art. 32 RODO; 
3. Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności 

zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. 
4. Podmiot przetwarzający oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, 

oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z 
odpowiedzialnością za ich nie przestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do 

bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich 
zabezpieczenia.  

5. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie, do 
przestrzegania przepisów RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest, przy wykonywaniu czynności określonych w Umowie, do 

zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych osobowych, do których będzie miał dostęp w 
związku z dokonywaniem czynności przy przetwarzaniu danych osobowych, a w szczególności 

zobowiązuje się: 
a) nie kopiować (na jakichkolwiek nośnikach), nie odtwarzać, nie rozprowadzać ani nie 

rozpowszechniać lub udostępniać w żaden inny sposób, na rzecz jakichkolwiek stron trzecich, 

powierzonych danych; 
b) nie wykorzystywać powyższych informacji lub danych osobowych na swoją własną korzyść lub 

korzyść stron trzecich; 
c) nie ujawniać środków ochrony i zabezpieczeń stosowanych przez Administratora w odniesieniu do 

powierzonych danych osobom nieupoważnionym. 

 
§ 3 

1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych 
osobowych Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie: 

a) poinformować o tym  Administratora danych, poprzez zawiadomienie Inspektora danych 
Osobowych Marlenę Cielińską-Dziadosz - tel. 71 312-09-20, e-mail: iod@szpital-trzebnica.pl 
wyznaczonego przez Administratora danych podając wszelkie informacje dotyczące takiego 

naruszenia; 
b) ustalić przyczynę naruszenia; 

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych 
w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami; 

d) zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności 

naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości. 
2. Administrator danych ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający  

przekazanych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami niniejszej umowy oraz czy  środki 
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych  spełniają postanowienia umowy i przepisów dotyczących danych osobowych: 

mailto:iod@szpital-trzebnica.pl
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a) Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest pisemne zawiadomienie Podmiotu przetwarzającego  w 

terminie nie krótszym niż pięciu dni roboczych przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. 

b) Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się Podmiotowi 
przetwarzającemu. 

c) Podmiot przetwarzający w terminie pięciu dni roboczych od daty otrzymania może wnieść 
zastrzeżenia do protokołu. 

d) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 14 dni. 
3. Administrator danych  zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2, 

także u Podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, a Podmiot przetwarzający zobowiązany jest 
zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych u podmiotów którym podpowierzył 

czynności przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora danych . 
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym umowie oraz umożliwia Administratorowi 

lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i 
przyczynia się do nich. 

§ 4 

1.Podmiot przetwarzający  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

materiałów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim 
osób( dane poufne). Obowiązek ten nie ustaje z chwilą zakończenia realizacji umowy lub jej 

rozwiązania 
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 niniejszej umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub umowy. 

§ 5 

1.Podmiot przetwarzający 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.Podmiot przetwarzający  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.  

 
§ 6 

1.Podmiot przetwarzający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Szpitalowi lub osobom trzecim 
wynikające z niezgodnego z Rozporządzeniem lub niniejszą umową  przetwarzania danych 

osobowych.  
2.Po wygaśnięciu niniejszej umowy lub wcześniejszego jej rozwiązania Podmiot przetwarzający  

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. 

§ 7 
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.  
 

§ 8 
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 Rozporządzenia . 
3.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze Stron.  

 
Zamawiający          Wykonawca 


