
Nr postępowania ZP/34/2019 /ZO                               Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty 
 

 

UMOWA nr …………... (wzór) 

 

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

 

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

zwanym dalej „Zamawiający"  

a  

………………………………………….., wpisanym do ……………………………………… 

reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................. ,  

zwaną dalej „Wykonawcą".  

  

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa aparatury wraz z dostawą testów do wykrywania 

wirusa grypy A i B metodą biologii molekularnej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty, których wykaz stanowi załącznik nr 1 

do niniejszej umowy – formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy, według potrzeb 

Zamawiającego oraz wydzierżawić następującą aparaturę: 

.........................................................................……………….. firmy 

............................................. stanowiącą jego własność - zgodnie    z ofertą Wykonawcy. 

3. Przekazanie aparatury, o której mowa w ust. 2 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego.  

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że aparatura i produkty będące przedmiotem umowy są dobrej 

jakości, posiadają wymagane przepisami prawa certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty  

lub inne dokumenty wymagane przez polskie prawo, spełniają normy obowiązujące dla 

tego rodzaju zamówień i są dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach służby 

zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

(Dz.U.2019.175 t.j.). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego w okresie obowiązywania 

umowy przedłożyć w terminie 5 dni certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty 

wymagane przez polskie prawo, że wyroby, o których mowa w § 1 posiadają 

dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 

leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz.U.2019.784 t.j.) – jeżeli dotyczy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość dostaw przedmiotu umowy w sytuacji 

zagrożenia państwa i w czasie wojny. 



§ 3 

1. Produkty, których wykaz stanowi załącznik nr 1, będą dostarczane sukcesywnie, zgodnie z 

pisemnymi zamówieniami składanymi przez Zamawiającego faksem na nr ……………lub 

mailem ………………..               według jego bieżących potrzeb, każdorazowo w terminie 

do 4 dni roboczych, licząc                od momentu złożenia zamówienia. Przez dni robocze 

w umowie rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania terminu dostawy na wypadek 

nieprzewidzianych okoliczności, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia na 

własny koszt i ryzyko do laboratorium Zamawiającego znajdującego się w budynku 

Szpitala przy ul. Prusickiej 53-55 w Trzebnicy oraz ponosi koszty jego ubezpieczenia 

podczas transportu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w odpowiednich opakowaniach oraz 

transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru 

przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem, itp. 

5. Zamawiający może odmówić przyjęcia danej dostawy w całości lub w części, bez 

jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, jeśli 

dostarczany asortyment będzie niezgodny z zamówieniem lub umową, w szczególności 

jeżeli będzie posiadał terminy ważności krótsze niż 6 miesięcy od daty dostawy lub 

jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i 

oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie będą nienaruszone. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dokonać niezwłocznej wymiany towaru, to jest do 24 godzin 

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jego niezgodności z zamówieniem. 

7. W przypadku nie dostarczenia towaru przez Wykonawcę, nie uzupełnienia ilości lub nie 

dokonania wymiany na pełnowartościowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zamówienia dostawy u innego dostawcy a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby, o których mowa w § 1 niniejszej 

umowy, fabrycznie nowe i wolne od wad, o cechach określonych w ofercie. 

2. Odbiór ilościowy i sprawdzenie dostarczonego towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego 

w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 

3. Reklamacje z tytułu jakości lub ilości będą składane przez Zamawiającego faksem lub 

mailem do Wykonawcy, na numer/adres wskazany w § 3 ust. 1, niezwłocznie                          

po stwierdzeniu wad wyrobów lub braków ilościowych, ale nie później niż w okresie 

ważności towaru. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia 

otrzymania faksu lub e-maila. 

4. Reklamacje Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć i udzielić odpowiedzi                           

w terminie: 

a) 3 dni roboczych od daty jej otrzymania w przypadku reklamacji ilościowych,                             

a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie                                 

za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

b) 7 dni roboczych od daty jej otrzymania w przypadku reklamacji jakościowych,                           

a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uważana będzie                                

za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostarczenia aparatury określonej w §1 umowy transportem na własny koszt i ryzyko 

do laboratorium Zamawiającego znajdującego się w budynku Szpitala przy ul. 



Prusickiej 53-55 w Trzebnicy w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia 

umowy, 

b) zainstalowania i uruchomienia aparatury oraz do przeszkolenia personelu 

Zamawiającego w jego obsłudze w terminie wskazanym powyżej w lit. a) na swój 

koszt,   

c) dostarczenia wraz z aparaturą instrukcji obsługi w języku polskim oraz całość 

dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatu, 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłową pracę wydzierżawionej aparatury 

zgodnie z jej przeznaczeniem przez cały okres trwania umowy. W przypadku awarii 

aparatury trwającej dłużej niż 24 godziny Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

aparatury zamiennej o parametrach nie gorszych niż dzierżawiona aparatura na czas 

naprawy dzierżawionej aparatury. 

3. W okresie trwania umowy Wykonawca zapewni: 

a) w ramach czynszu dzierżawnego przeglądy konserwacyjne aparatury wraz z bezpłatną 

wymianą części zamiennych i eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami podanymi                   

w instrukcji przez producenta, 

b) w ramach czynszu dzierżawnego naprawy aparatury wraz z wymianą części 

zamiennych w ciągu 24 godzin od zgłoszenia uszkodzenia lub awarii przez 

Zamawiającego. 

4. Wszelkie koszty eksploatacji, okresowych kalibracji i napraw, w tym gwarancyjnych                     

i pogwarancyjnych lub nieobjętych gwarancją producenta aparatu ponosi Wykonawca, 

chyba, że uszkodzenie lub zniszczenie wynika zeksploatacji aparatu przez Zamawiającego 

w sposób niezgodny z dostarczoną instrukcją obsługi lub działania osób trzecich, za które 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

5. Zamawiający zobowiązuje się używać aparatury w sposób odpowiadający jego 

właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z instrukcją obsługi. 

6. Bez uprzedniej zgody Wykonawcy, Zamawiający nie może obciążać, użyczać oraz 

rozporządzać aparaturą w jakikolwiek inny sposób na rzecz osób trzecich.  

7. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę dzierżawionej aparatury lub jej 

uszkodzenie nie wynikające z prawidłowej obsługi aparatu. 

8. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić okresowe kalibracje aparatury oraz zgłaszać 

Wykonawcy w ciągu 24 godzin od zauważenia awarie i uszkodzenia aparatury. 

9. Po zakończeniu umowy Zamawiający jest zobowiązany zwrócić aparaturę Wykonawcy                 

w stanie nie pogorszonym. Zamawiający nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie 

aparatury będące następstwem prawidłowego używania. 

10. Wykonawca zobowiązany jest odebrać aparaturę na swój koszt w terminie 14 dni                          

od zakończenia umowy. 

 

§ 6 

1.  Za dzierżawę aparatury określonej w § 1 ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

miesięczny czynsz w wysokości ………………….. zł powiększony o ……. % podatku 

VAT, to jest ……………… zł brutto. Czynsz za niepełny okres rozliczeniowy będzie 

naliczany proporcjonalnie w wysokości 1/30 należnego miesięcznie czynszu, za każdy 

rozpoczęty dzień dzierżawy. 

2. Za dostawę pozostałych produktów stanowiących przedmiot umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 i 

ilości dostarczonego w danym miesiącu obowiązywania umowy towaru. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 naliczane będzie w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych, na podstawie faktury obejmującej czynsz za dzierżawę i wszystkie 

dostawy zrealizowane w danym miesiącu. 

4. Zapłata czynszu określonego w ust. 1 i wynagrodzenia określonego w ust. 2 nastąpi w 



terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury Wykonawcy. 

5. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

………………………………………………………………………………………………

…………..……... 

6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. W przypadku nieterminowego realizowania płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia 

odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu wykonania 

umowy nie przekroczy ……………….. zł brutto.   

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

jednostkowa brutto, cena jednostkowa netto pozostanie niezmieniona i będzie 

obowiązywać przez cały okres trwania umowy. 

10. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie stanowi całość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy oraz wszystkich pozostałych 

obowiązków określonych w umowie i Wykonawca nie będzie żądał jego podwyższenia.  

 

 

§ 8 

Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy tj. od dnia …..….. r. do dnia ………………… r. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za opóźnienie w dostarczeniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu aparatury, o której 

mowa w § 1 ust. 2, w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc 

od upływu terminu wskazanego w § 5 ust. 1 lit. a),   

b) za opóźnienie w przeszkoleniu personelu Zamawiającego w obsłudze aparatury, o 

której mowa w § 1 ust. 2, w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

licząc od upływu terminu wskazanego w § 5 ust. 1 lit. b), 

c)  

d) za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii zamówionych produktów, w 

wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu 

realizacji danej dostawy określonego w § 3 ust. 1, za opóźnienie w wymianie towaru 

zgodnie z § 3 ust. 6, w wysokości 20,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

licząc od upływu terminu wskazanego w § 3 ust. 6,  

e) za opóźnienie w dostarczeniu aparatury zamiennej w przypadkach określonych w § 5 

ust. 2, w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od upływu 

terminu wskazanego w § 5 ust. 2,  

f) za opóźnienie w wykonaniu naprawy aparatury lub wymiany części zamiennych 

zgodnie z § 5 ust. 3 lit. b), w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, licząc od upływu terminu wskazanego w § 5 ust. 3 lit. b),  

2. g) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 8. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez 

Zamawiającego potrącenia naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z należności 

wynikających z faktur, wystawionych przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

 

 



§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej.  

2. 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 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 11 

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. 

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

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie posługiwał się 

do wykonania umowy, jak za działania własne. Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o szkodach powstałych w trakcie realizacji 

dostawy i wyładunku oraz naprawić powstałą szkodę.. 

2. 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.2019.1010 t.j.), jak również zobowiązuje 

się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, 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. 

3. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 2 obowiązuje Wykonawcę 

także po rozwiązaniu umowy. 

4. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 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. 

 

§ 13 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego 

lub nieterminowego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, w szczególności: 

a) nie rozpoczęcia lub zaprzestania wykonywania dostaw,  



b) rażącego naruszenia postanowień umowy: trzykrotnej nieterminowej realizacji dostaw  

przekraczających każdorazowo 3 dni, albo też trzykrotnej dostawy towaru 

niezgodnego z zamówieniem, pod warunkiem, że wcześniej Wykonawca został 

powiadomiony o stwierdzonych naruszeniach będących przyczyną odstąpienia od 

umowy, 

c) innych uchybień związanych z realizacją umowy – w tym przypadku odstąpienie od 

umowy będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do podjęcia w wyznaczonym 

terminie działań, mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień. 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić  od umowy 

w następujących przypadkach: 

a) likwidacji bądź ograniczenia działalności jednostek organizacyjnych Zamawiającego           

z jakiejkolwiek przyczyny, 

b) nie podpisania bądź wygaśnięcia umowy na 2019 i/lub 2020 Szpitala z Narodowym 

Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z jakiejkolwiek 

przyczyny, 

c) jeśli stan techniczny aparatury będącej przedmiotem umowy nie pozwala na jej dalsze 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, a Wykonawca nie dokonał jej wymiany lub 

naprawy zgodnie z umową. 

3. Odstąpienie przewidziane w ust. 1 lub 2 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia tych okoliczności lub powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o nich. 

4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej wraz                  

z uzasadnieniem. 

5. Niezależnie od przyczyn wskazanych w umowie Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa. 

 

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.  

 

§ 14 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przed upływem okresu jej obowiązywania, 

Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy odbiór aparatury w terminie 10 

dni od daty odstąpienia od umowy. Wykonawca zobowiązany jest odebrać aparaturę w 

ciągu 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. 

2. Przekazanie aparatury po zakończeniu umowy i ustalenie stanu technicznego nastąpi 

protokołem zdawczo-odbiorczym. 

 

§ 15 

1. Zaproszenie do składania ofert  i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz zgody organu, który 

utworzył Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przenieść wierzytelności 

wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 16 

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 i ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j.)  

 

 

 



§ 17 

Niniejsza umowa sporządzona zostaje w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej                 

ze stron. 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki : 

Nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy Wykonawcy, 

Nr 2 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

Nr 3 – Zaproszenie do składania ofert, 

Nr 4 - Oferta Wykonawcy.  

 

 



Załącznik nr 2 do umowy  

 

Umowa  

powierzenia 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: 

………………………………………………………………… 

zwanego w dalszej treści umowy również Administratorem  

 

a  

…………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy również Procesorem 

 

zwanymi dalej również łącznie Stronami lub z osobna Stroną 

o następującej treści: 

Preambuła 

Strony oświadczają, iż zawarły w dniu ………….. umowę na  dzierżawę aparatury wraz                           

z dostawą testów do wykrywania wirusa grypy A i B metodą biologii molekularnej, zwaną dalej 

Umową Główną. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania przekazanych danych 

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

wynikających z umowy dostawy i dzierżawy  oraz do realizacji przepisów prawa 

obowiązujących Wykonawcę.  Na podstawie Umowy Głównej Wykonawca może przetwarzać 

powierzone mu dane w ramach działań koniecznych do nadzoru nad eksploatacją                                      

i wykonywaniem serwisu aparatury będącej przedmiotem dzierżawy. W szczególności  takie 

przetwarzanie jest dopuszczalne w przypadku sprawowania nadzoru eksploatacyjnego                            

i wykonywaniem serwisu nad ww. aparaturą (m.in. wymiana części zamiennych, 

eksploatacyjnych, naprawa, okresowe przeglądy, kalibracje itd.). W związku z tym niezbędne jest 

zawarcie niniejszej Umowy Powierzenia w celu należytego wykonania Umowy Głównej.  

 

§ 1 

Definicje 

Użyte w niniejszej umowie sformułowania oznaczają: 

1) RODO - rozporządzenie 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), 

2) Umowa Główna – zawarta pomiędzy Stronami w dniu …………………. umowa                       

w zakresie dzierżawy aparatury wraz z dostawą testów do wykrywania wirusa grypy A i 

B metodą biologii molekularnej. 

3) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 RODO.  

2. Procesor oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi                                       

i organizacyjnymi dla zapewnienia spełnienia wymogów oraz zapewnienia ochrony 

praw osób, których dotyczą dane osobowe przekazywane na podstawie Umowy 

Powierzenia, zgodnie z RODO.  

3. W trybie art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania 

dane osobowe wskazane w § 3 Umowy Powierzenia, a Procesor zobowiązuje się do ich 

przetwarzania zgodnie z Umową Powierzenia oraz powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

§ 3 

Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

1. Na podstawie Umowy Powierzenia podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane 

osobowe następujących kategorii osób: 

1) Pacjenci 

2) Pracownicy 

 

2.  Zakres powierzonych podmiotowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje: 

1) w zakresie osób wskazanych w ust. 1 pkt 1):  imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr 

telefonu, data urodzenia, nr PESEL, dane dotyczące stanu zdrowia, inne dane mogące 

stanowić dane osobowe. 

2) w zakresie osób wskazanych w ust. 1 pkt 2):  imię i nazwisko lekarza, pracownika 

laboratorium. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w ust. 1 i 2 jest prawidłowe                

wykonanie Umowy Głównej.  

4. Procesor będzie w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące 

powierzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, 

przechowywanie, wykorzystywanie do celów wskazanych w ust. 3, a także ujawnianie 

innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy lub na 



polecenie Administratora, usuwanie. Dane osobowe będą przez Procesora przetwarzane 

w formie elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej. 

 

§ 4 

Czas trwania przetwarzania 

1. Umowa Powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.  

2. Każda ze Stron ma prawo rozwiązania Umowy Powierzenia z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.  

3. Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy Powierzenia w trybie 

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Procesor narusza 

ciążące na nim obowiązki określone w Umowie Powierzenia, przepisach RODO lub 

innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa dotyczących przetwarzania 

danych osobowych. 

4. Umowa Powierzenia ulega rozwiązaniu również w przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia Umowy Głównej.  

5. W przypadku rozwiązania Umowy Powierzenia Procesor zobowiązany jest, zależnie od 

decyzji Administratora, do usunięcia wszelkich powierzonych na mocy Umowy 

Powierzenia danych osobowych lub do zwrócenia ich Administratorowi z jednoczesnym 

usunięciem wszelkich ich istniejących kopii, chyba że przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa nakazują ich przechowywanie.  

 

  § 5 

Obowiązki Procesora 

1. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Umową 

Powierzenia, przepisami RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności do: 

1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu określonym w Umowie 

Powierzenia, 

2) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia 

przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie, w tym także polecenia wykonania 

poszczególnych czynności w ramach usług świadczonych zgodnie z Umową Główną,  

3) wskazania miejsca przetwarzania danych osobowych na wniosek Administratora,  

4) dopuszczenia do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie 

nadane przez Procesora oraz zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały 

odpowiedniemu ustawowemu  obowiązkowi zachowania tajemnicy, a także 



prowadzenia ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych powierzonych 

Procesorowi, 

5) podejmowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych 

zgodnie z art. 32 RODO, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych 

odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, 

6) przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, 

o których mowa w Artykule 28 ust. 2 i 4 RODO, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, 

7) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, pomagania Administratorowi poprzez 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 

praw, o których mowa w Rozdziale III RODO,  

8) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagania 

Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 – 36 RODO, 

9) udostępniania Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiania 

Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora 

przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyniania się do nich, 

10) niezwłocznego informowania Administratora, jeżeli zdaniem Procesora wydane mu 

polecenie stanowi naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów Unii 

Europejskiej lub przepisów krajowych o ochronie danych osobowych.  

11) 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. 

 

 

  § 6 

Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Procesora dalszemu 

przetwarzającemu jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Administratora w odniesieniu do konkretnego dalszego przetwarzającego. 



2. W przypadku opisanym w ust. 1 Procesor zobligowany będzie do umownego 

zobowiązania w formie pisemnej każdego z dalszych przetwarzających do przestrzegania 

takich samych obowiązków i zasad, jakie dotyczą Procesora względem Administratora 

na podstawie Umowy Powierzenia, przepisów RODO oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

3. Procesor w razie skorzystania z usług dalszego przetwarzającego zobowiązuje się  

zapewnić, aby przetwarzanie danych przez dalszego przetwarzającego odbywało się 

wyłącznie w celu i w zakresie określonym w Umowie Powierzenia. 

4. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim 

obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za 

wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na 

Procesorze. 

5. 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. 

6. W innym przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia 

bezpowrotnie danych pacjentów, przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających 

ich odtworzenie poza siedzibą Udzielającego zamówienia, 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. 

7.  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. 

   

                 § 7 

Uprawnienia kontrolne Administratora 

1. Administrator lub upoważniony przez niego audytor ma prawo do przeprowadzenia 

kontroli przestrzegania przez Procesora zasad przetwarzania danych osobowych, o 

których mowa w Umowie Powierzenia,  RODO oraz w obowiązujących przepisach 

prawa, w szczególności poprzez żądanie udzielenia informacji dotyczących 

przetwarzania przez Procesora danych osobowych, stosowanych środków technicznych i 

organizacyjnych, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem lub dokonywania 

kontroli w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Strony na 7 dni przed planowaną kontrolą. 

Procesor dokona niezbędnych czynności w celu umożliwienia wykonania tego 

uprawnienia przez Administratora. 



2. Procesor jest zobowiązany: 

1) stosować się do zaleceń Administratora lub upoważnionego przez niego audytora 

dotyczących zasad przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz 

dotyczących poprawy zabezpieczenia danych osobowych, sporządzonych w 

wyniku kontroli przeprowadzonych przez Administratora, 

2) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ 

nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie 

stosowania RODO, 

3) powiadamiać Administratora niezwłocznie o każdym postępowaniu, w 

szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Procesora danych osobowych na podstawie Umowy Powierzenia, o jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Procesora, a także o wszelkich planowanych lub realizowanych 

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania przez Procesora tych danych 

osobowych. 

3. Procesor zobowiązany jest przekazywać Administratorowi, w ciągu 24 godzin od 

wykrycia zdarzenia, informacje o naruszeniu ochrony powierzonych Procesorowi danych 

osobowych, w tym informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia 

ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO. 

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest niezwłocznie: 

a) poinformować o tym  Administratora danych, poprzez zawiadomienie Inspektora 

Ochrony Danych - 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. 

4. W razie stwierdzenia przez Administratora istnienia po stronie Procesora uchybień w 

zakresie realizacji Umowy Powierzenia prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, Administrator uprawniony będzie 

do: 

1) żądania usunięcia uchybień w odpowiednim terminie wyznaczonym przez                   

Administratora, 

2) rozwiązania Umowy Powierzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

 

 

 

 

 



§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie mają przepisy RODO 

oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące ochrony danych 

osobowych.  

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

4. Wszelkie spory wynikające z Umowy Powierzenia będą rozstrzygane przez sądy 

właściwe dla siedziby Administratora.  

 

 

      W imieniu Administratora:        W imieniu Procesora: 

         

 


