ZP-271-25/19

Załącznik nr 3 do SIWZ
(wzór umowy)
Umowa nr ZP-272-...…/.....

Zawarta w dniu ….....................…… w Krakowie pomiędzy:
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków,
wpisanym do Rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000144803, nr NIP:
525-000-80-57, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Instytutu:
Zastępca Dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie - Dyrektor Oddziału
w Krakowie – dr med. Konrad Dziobek
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
………………..
.................
w imieniu której działa:
.................................................
.................................................
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
nr ZP-271-25/19 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Definicje
Dni robocze – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt
i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00.
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądu aparatury medycznej w zakresie części
.......................,
pracującej w siedzibie Zamawiającego, zwanej dalej „aparatami”.
2. Integralną częścią umowy jest załącznik nr 1 stanowiący arkusz cenowy wraz z zakresem
czynności dotyczących wykonania przeglądów serwisowanych aparatów, o których mowa
w ust. 1.
§2
1. W celu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) realizacji przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie wskazanym w załączniku nr 1
do niniejszej umowy,
b) wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, na zasadach określonych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
c) udzielenia 6 miesięcznej gwarancji na wymienione w ramach każdego przeglądu części
aparatu,
d) potwierdzenia wykonanych przeglądów na karcie pracy/raporcie serwisowym w języku
polskim zawierającej oznaczenie numeru fabrycznego i datę wykonania oraz w paszporcie
technicznym,
e) wykonania przeglądów przy użyciu własnych środków i pracowników będących w jego
dyspozycji i zatrudnionych w formie umowy o pracę,
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f) kontroli poprawności działania aparatu po wykonaniu przeglądów,
g) wymiany w ramach przeglądów wszystkich niezbędnych części i elementów, których wymiany
w ramach przeglądów wymaga producent na części i elementy nowe i nieużywane.
h) odebrania i zutylizowania pozostałych po wymianie części, opakowań, płynów, smarów itp.
i) przeprowadzenia w ramach i w czasie wykonywanego przeglądu na wniosek Zamawiającego
instruktażu w zakresie bezpiecznego użytkowania aparatu dla wskazanych pracowników
Zamawiającego.
§3
Karta Pracy/ Raport Serwisowy jest podstawowym dokumentem obrazującym czas i zakres pracy
przeznaczony na wykonanie danej czynności przez Wykonawcę oraz wymienione w ramach
przeglądów części aparatów. Karta Pracy/ Raport Serwisowy musi być podpisana przez
bezpośredniego użytkownika aparatu lub obecnego przy przeglądzie aparatu pracownika Sekcji
Gospodarki Aparaturowej. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia pracownikowi Sekcji
Gospodarki Aparaturowej jednego egzemplarza Karty Pracy/ Raportu Serwisowego.
§4
1. Strony zgodnie ustalają następujące warunki gwarancji (o ile są wymieniane części):
a) w okresie gwarancji Wykonawca świadczy naprawy wymienionych w czasie przeglądu części
aparatu, wraz z konieczną wymianą i transportem części,
b) Wykonawca zobowiązuje się do kontroli poprawności działania aparatu po dokonaniu
naprawy,
c) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonej części w okresie gwarancji,
Zamawiający zobowiązuje się wysłać Wykonawcy zawiadomienie stwierdzające wady,
d) jakiekolwiek wydłużanie czasu trwania naprawy gwarancyjnej, niezależnie od przyczyn,
powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy,
e) czas zakończenia naprawy będzie wynosił maksymalnie do 5 dni roboczych liczonych od dnia
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt c) niniejszego ustępu.

§5
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za całe prawidłowo wykonane
zobowiązanie, o którym mowa w §1 ust. 1 w maksymalnej kwocie brutto: ………………………… zł
(słownie: …………....……..).
Cena powyższa obejmuje w szczególności cenę wykonanego przeglądu, koszt części
i elementów, o których mowa w §2 ust. 1 pkt g), koszt transportu, koszt ubezpieczenia na czas
transportu oraz zainstalowania, koszt dojazdu.
2. Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.
3. Strony ustalają, że zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy
prowadzony przez bank ………………… nr rachunku …………………………………….. w terminie 60 dni od
daty doręczenia faktury VAT do Zamawiającego. Każdorazowa zmiana numeru rachunku
bankowego wymaga aneksu do umowy.
4. Termin płatności uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć
odsetki ustawowe. Termin do zapłaty biegnie od otrzymania faktury w wersji papierowej.
§6
1. Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania niniejszej
umowy.
2. Osobami wyznaczonymi do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających
z realizacji niniejszej umowy są:
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a) po stronie Zamawiającego – upoważnieni pracownicy Sekcji Gospodarki Aparaturowej
b) po stronie Wykonawcy – …………………………
§7
1. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania usługi umowy
przedłożyć Zamawiającemu zanonimizowane umowy o pracę (za wyjątkiem imienia i nazwiska
pracownika, daty zawarcia umowy) osób wykonujących czynności serwisowe niezbędne do
realizacji usługi, potwierdzone przez Wykonawcę (w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje
usług osobiście, lecz za pomocą osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę). Zamiennie do
zanonimizowanych umów o pracę Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności będące przedmiotem
niniejszej umowy wraz z imiennym wykazem tych osób. Brak złożenia ww. dokumentów stanowi
podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. W takim przypadku ma zastosowanie §9
ust. 3.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia udokumentowania zatrudnienia osób, o których
mowa w ust. 1, w sposób nie naruszający ochrony danych osobowych wynikającej z ustawy z dnia
27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135 ze zm.).
3. W przypadku ujawnienia danych osobowych z naruszeniem zasad określonych w ust. 2,
Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia szkody jaka wyniknie z tego tytułu.
4. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie ilości
i charakterze zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. Brak takiej informacji stanowi
podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. W takim przypadku ma zastosowanie §9
ust. 3.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających
posiadane kwalifikacje, doświadczenie i charakter zatrudnienia pracowników Wykonawcy (lub
podwykonawcy), którzy będą bezpośrednio wykonywali usługę. Brak przedstawienia żądnych
dokumentów lub przedstawienie dokumentów, z których nie będzie wynikało, że osoby te
posiadają odpowiednie kwalifikacje i (lub) doświadczenie i (lub) charakter zatrudnienia jest inny
niż umowa o pracę stanowi podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. W takim
przypadku ma zastosowanie §9 ust. 3.
§8
Wytyczne określające zasady postepowania dla podmiotów zewnętrznych wykonujących prace na
terenie Zamawiającego
1. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań jest …………… (+48 …………………..)
(Imię i Nazwisko, nr telefonu), która odpowiada w całości za przestrzeganie zasad BHP i ppoż. w
szczególności za prewencję BHP i ppoż. oraz postępowania powypadkowe dotyczące swoich
pracowników.
2. Osoba wymieniona w pkt 1 zobowiązana jest również do niezwłocznego poinformowania
telefonicznie (tel. 12/68 48 324) lub osobiście Starszego Inspektora ds. BHP i ppoż. o zaistniałym
wypadku/pożarze z udziałem swoich pracowników.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego u Zamawiającego
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
a. Zapoznania się z Polityką ZSZ,
b. Przestrzegania przez podległe osoby przepisów oraz zasad BHP i ppoż.,
c. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z w/w przepisami,
d. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i ppoż.,
e. Przeprowadzenia uzupełniającego szkolenia uwzględniającego znaczące aspekty
środowiskowe, wymogi instrukcji środowiskowych, BHP i ppoż. obowiązujących na terenie
Zamawiającego zawartych w poszczególnych dokumentach ZSZ,
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f. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do
szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od
Starszego Inspektora ds. BHP i ppoż.,
g. Właściwej gospodarki odpadami zgodnej z obowiązującą procedurą ZSZ, w tym
w szczególności:
 prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
 gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych
miejscach,
 usuwania odpadów z terenu Zamawiającego,
 uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami
niebezpiecznymi z Kierownikiem Działu Administracyjno – Gospodarczego lub/i
z Inspektorem Ochrony Radiologicznej,
h. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi,
i. Zabezpieczenia terenu zakładu przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów technicznych,
j. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego
korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców,
k. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
 bez wycieków oleju,
 spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym,
l. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić Starszego Inspektora ds. BHP i ppoż,
w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych związanych z usunięciem awarii np. przy
niekontrolowanym wycieku oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę
skażoną i przetransportować do utylizacji,
m. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności,
n. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
4. Zapoznania się z instrukcjami :
 bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Zamawiającego,
 instrukcją postępowania na wypadek pożaru,
 podstawowymi zasadami BHP i ppoż. przy wykonywaniu robót i prac na terenie
Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącego monitorowania oraz kontroli realizacji powyższych
zobowiązań przez swoich przedstawicieli, w szczególności Inspektorów nadzoru, Starszego
Inspektora ds. BHP i ppoż lub inne osoby wskazane przez Kierownictwo Zamawiającego.
6. Wykonawca prac zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia z terenu Zamawiającego osób,
wskazanych przez Kierownictwo Zamawiającego, które nie stosują się do ogólnych
i szczegółowych (obowiązujących u Zamawiającego) zasad BHP i Ppoż.

1.
2.
3.

4.

§9
W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający ma prawo naliczyć
Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10%
kwoty brutto, o której mowa w §5 ust. 1 w razie niewykonania umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości do
10% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 w razie nienależytego wykonania umowy,
z zastrzeżeniem ust. 4 oraz 5 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
0,2% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji
zobowiązania, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt a). Kara umowna nie może przekraczać 10% kwoty
brutto, o której mowa w §5 ust. 1. W przypadku, gdy kara umowna osiągnie wartość 10% kwoty
brutto, o której mowa w §5 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
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5.

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
0,2% kwoty brutto, o której mowa w §5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu naprawy
gwarancyjnej w terminie określonym w §4 ust. 1 pkt e). Kara umowna nie może przekroczyć 10%
kwoty brutto, o której mowa w §5 ust. 1.
6. W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogólnych również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę
pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, niewymienionych w ust. 2 do 5 niniejszego
paragrafu.
8. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej
wraz z pisemnym wezwaniem do jej zapłaty. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od
daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w
powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia
Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.
9. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej lub zapłata kary umownej nie zwalnia
Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej już części umowy.
11. Jeśli przedmiot umowy obejmuje więcej niż jedną część, które stanowiły odrębne części
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą
umowę, przez „kwotę brutto”, o której mowa w ust. 2 do 5 niniejszego paragrafu, rozumie się
kwotę brutto części, której dotyczy.

1.
2.
3.

4.

§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają
możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a) zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa §2 ust. 1 pkt a), w przypadku awarii
aparatu uniemożliwiającej wykonanie przeglądu serwisowego, z zastrzeżeniem stałości
wynagrodzenia umownego,
b) obniżenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa §5 ust. 1, spowodowanego
obniżeniem ceny przeglądu aparatu,
c) obniżenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa §5 ust. 1 w przypadku awarii aparatu
uniemożliwiającej jego dalszą eksploatację,
d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w §6 ust. 2,
w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
Dotyczy części obejmujących więcej niż jeden aparat: Zamawiający zastrzega sobie możliwość
rozwiązania niniejszej umowy w zakresie przeglądów aparatu, który uległ awarii
uniemożliwiającej jego dalszą eksploatację lub w przypadku wycofania aparatu z eksploatacji. W
przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługuje
prawo do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty), za wyjątkiem wynagrodzenia za
wykonany przegląd aparatu.
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5. Dotyczy części zamówienia obejmujących tylko jeden aparat: Zamawiający zastrzega sobie
możliwość rozwiązania niniejszej umowy w przypadku awarii aparatu uniemożliwiającej jego
dalszą eksploatację lub w przypadku wycofania aparatu z eksploatacji. W przypadku zaistnienia
sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługuje prawo do
jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty), za wyjątkiem wynagrodzenia za wykonany
przegląd aparatu.
6. Zmiany danych Wykonawcy, w szczególności: zmiany nazwy na skutek następstwa prawnego lub
zmiany formy prawnej na skutek przekształcenia podmiotowo-prawnego, zmiany siedziby,
zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy.
§ 11
1. Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy):
Po stronie Zamawiającego: ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.
Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach w/w adresów pod
rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej
Stronie adres.
§ 12
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy, jak również nie może zawrzeć umowy poręczenia, faktoringu,
zastawu lub innej o podobnym skutku.
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
2. Niniejsza umowa zostaje zawarta na gruncie prawa polskiego i będzie interpretowana zgodnie z jej
przepisami.
§ 14
1. Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów
mogących powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy
rozstrzygać będzie sąd powszechny w Krakowie.
§ 15
1. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Arkusz cenowy;
2) Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 2 do umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(zwana dalej Umową)
ZAWARTA W DNIU …..../……../2019 R. W KRAKOWIE
POMIĘDZY:

Centrum Onkologii Instytutem im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa,
Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000144803, NIP: 525-000-80-57, reprezentowanym przez:
Zastępcę Dyrektora/ Dyrektora Oddziału–dr n. med. Konrada Dziobka
zwanym/-ą dalej: „Administratorem”
oraz
............................
reprezentowaną przez:
.........................................................................................
zwaną dalej: „Podmiotem przetwarzającym”,
zwanymi dalej także łącznie: „Stronami” lub każda z osobna: „Stroną”,
o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

5.

§ 1.
Przedmiot Umowy i oświadczenia Stron.
Strony oświadczają, że w dniu ………/………/2019 r. zawarły umowę o udzielenie zamówienia
publicznego zwaną dalej „Umową Główną”. Należyte wykonywanie Umowy Głównej wymaga
oraz uzależnione jest od dostępu Podmiotu Przetwarzającego do danych osobowych, które
Administrator w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016r. i na mocy niniejszej Umowy powierza Podmiotowi Przetwarzającemu wyłącznie na
zasadach i w celu opisanym w niniejszej Umowie. Powierzone dane zostały szczegółowo opisane
w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy.
Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, tj. jest podmiotem, który
samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych szczegółowo opisanych
w § 2 ust. 2, a stanowiących na mocy niniejszej Umowy przedmiot przetwarzania.
Podmiot Przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem posiadającym niezbędną wiedzę i zasoby
gwarantujące wiarygodność, a także należyte wykonywanie niniejszej Umowy zgodnie
z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym
w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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), zwane w dalszej części niniejszej Umowy
RODO.
Podmiot Przetwarzający zapewnia, że wdrożył i stosuje środki techniczne, organizacyjne
i prawne spełniające wymogi określone aktami prawnymi, o których mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, w tym wymogi bezpieczeństwa przetwarzania.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się , że podczas procesu przetwarzania danych osobowych
zastosuje zabezpieczenia na poziomie technicznym, organizacyjnym i prawnym gwarantującym
stopień bezpieczeństwa adekwatny do wymogów zawartych w art. 32 RODO.
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
4.
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§ 2.
Przedmiot Przetwarzania.
Na podstawie niniejszej Umowy Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do
przetwarzania dane osobowe opisane w § 2 ust. 2 Umowy, a Podmiot Przetwarzający
zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z postanowieniami Umowy, Umowy Głównej
oraz z zachowaniem wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa
dotyczących ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów RODO.
Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy:
a) dane osobowe podmiotów będących pacjentami Administratora, w tym dane zaliczane do
szczególnej kategorii (dane wrażliwe). Przetwarzane będą następujące kategorie danych:
imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres, numer PESEL, dane dotyczące stanu zdrowia,
dane dotyczące badania, dane genetyczne, wyniki badań laboratoryjnych, telefon chorego
oraz dane osobowe i kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania chorego;
b) dane osobowe personelu Administratora stanowiące dane zwykłe, m.in. imię i nazwisko,
numer prawa wykonywania zawodu, tytuł naukowy.
Na podstawie niniejszej Umowy Podmiot Przetwarzający jest uprawniony do przetwarzania
danych osobowych, wyłącznie w takim celu, w jakim jest to niezbędne do należytego wykonania
Umowy Głównej z dnia ......................…… nr ZP-272-......../...... oraz na pisemne polecenie
Administratora. W granicach zakreślonych celem przetwarzania Podmiot Przetwarzający
uprawniony jest do dokonywania następujących czynności na powierzonych mu do
przetwarzania
danych:
przeglądanie,
utrwalanie,
organizowanie,
porządkowanie,
przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, wykorzystywanie, przesyłanie, dopasowywanie
lub łączenie, usuwanie i niszczenie.
Przetwarzanie powierzonych danych ma miejsce w formie papierowej oraz elektronicznej,
w sposób stały. Przetwarzanie powierzonych danych przez Podmiot przetwarzający odbywa się
również w sposób i w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Podmiot przetwarzający
obowiązków ciążących na nim na podstawie aktualnie bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.
§ 3.
Sposób wykonywania Umowy.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia powierzonych
danych osobowych przy ich przetwarzaniu. W tym celu Podmiot Przetwarzający oświadcza, że
stosować będzie środki prawne, techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom
bezpieczeństwa odpowiadający stopniowi ryzyka związanego z przetwarzaniem powierzonych
danych osobowych, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Podmiot Przetwarzający
zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych.
Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
Administratora. Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane
polecenie Administratora, o którym mowa w Rozporządzeniu.
Postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do sytuacji, gdy powszechnie
obowiązujący przepis szczególny, stanowi inaczej.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że w ramach realizacji niniejszej Umowy, będzie
dopuszczał do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie osoby, którym
udzielił stosownego upoważnienia. Podmiot Przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione
przez Podmiot Przetwarzający do przetwarzania danych osobowych:
a) zostały przeszkolone z zakresu ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania
w tajemnicy przetwarzanych danych zarówno w trakcie trwania stosunku służbowego,
jak i po jego ustaniu,
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b) uzyskają dostęp do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na
uprzednie wyraźne polecenie Administratora z zastrzeżeniem, ust. 3 oraz ust. 5 niniejszego
paragrafu.
5. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek polecić przetwarzanie danych osobowych w imieniu
Administratora upoważnionym przez siebie osobom, pod warunkiem, że w stosunku do tych
osób spełniony został warunek określony w ust. 4 lit. a). Powyższy wymóg dotyczy również
podwykonawców, którym Podmiot Przetwarzający udzielił dalszego powierzenia przetwarzania
powierzonych danych osobowych, a także pracowników i osób współpracujących z Podmiotem
Przetwarzającym na innej podstawie, aniżeli na podstawie stosunku pracy wynikającego
z Kodeksu pracy, czy umowy cywilnoprawnej, o ile w ramach współpracy z Podmiotem
Przetwarzającym świadczą swoje usługi na rzecz Podmiotu Przetwarzającego przy użyciu
narzędzi powierzonych im przez Podmiot Przetwarzający i w siedzibie Podmiotu
Przetwarzającego.
6. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się, że będzie pomagał Administratorowi poprzez
odpowiednie środki prawne, techniczne i organizacyjne, wywiązywać się z obowiązków
Administratora związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, a także
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywanie jej
praw jako podmiotu danych osobowych.
7. Podmiot Przetwarzający obowiązany jest, w przypadku stwierdzenia naruszenia powierzonych
do przetwarzania danych osobowych, do zgłoszenia tego faktu Administratorowi, niezwłocznie,
nie później niż do 24h od momentu stwierdzenia naruszenia.
§ 4.
Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych.
1. Administrator dopuszcza możliwość dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
przez Podmiot Przetwarzający na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. W przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający zamierza udzielić dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych swojemu podwykonawcy, obowiązany jest uprzednio
poinformować Administratora o tym zamiarze pisemnie lub za pośrednictwem drogi
elektronicznej na adres e-mail wskazany w 8 lit. b) Umowy, podając jednocześnie następujące
informacje:
a) nazwę i adres siedziby podwykonawcy,
b) charakter i cel powierzenia,
c) rodzaj kategorii danych osobowych,
d) czas przetwarzania.
Podmiot Przetwarzający może udzielić dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,
tylko w sytuacji, gdy Administrator wyraził na to uprzednio pisemną zgodę.
3. Podmiot Przetwarzający, z zachowaniem wymogów określonym w ust. 2-3 niniejszego paragrafu,
powierzy przetwarzanie danych osobowych swojemu podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że:
a) zakres i cel powierzenia nie będzie szerszy ani odmienny od zakresu i celu wynikającego
z niniejszej Umowy,
b) dalsze powierzenie jest niezbędne dla realizacji celów związanych z wykonywaniem Umowy
Głównej oraz wynikających z niniejszej Umowy,
c) umowa dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie
zawarta na piśmie i zgodna będzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania
danych osobowych,
d) Podmiot Przetwarzający zobowiąże swojego podwykonawcę do każdorazowego
informowania o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością
Administratora, Podmiotu Przetwarzającego lub podwykonawcy na podstawie przepisów
związanych z ochroną danych osobowych, a także o kontrolach dotyczących przetwarzania
danych osobowych, w każdym wypadku umożliwiającym Podmiotowi przetwarzającemu
zachowanie terminów, o których mowa w §3 pkt. 7 oraz § 9 pkt. 3.
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e) podwykonawca zobowiązany zostanie do spełnienia takich samych gwarancji i obowiązków,
jakie zostały nałożone niniejszą Umową na Podmiot Przetwarzający, w tym zobowiązany
będzie do stosowania co najmniej równorzędnego poziomu ochrony danych osobowych, do
poziomu stosowanego przez Podmiot Przetwarzający,
f) Podmiot Przetwarzający poinformuje Administratora o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu
umowy dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych w terminie
3 dni, a także zapewni, że po zakończeniu obowiązywania umowy dalszego powierzenia
podwykonawca niezwłoczne bezpowrotnie usunie dane osobowe oraz inne informacje,
które przetwarzał na podstawie umowy lub zwróci nośniki tych danych i informacji, na co
przedstawi stosowny protokół.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający.
W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje
Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
§ 5.
Prawa i obowiązki Administratora.
Podmiot Przetwarzający obowiązany jest umożliwić Administratorowi, na każde jego żądanie,
dokonania oceny stosowania przez Podmiot Przetwarzający środków prawnych, technicznych
i organizacyjnych pod kątem zgodności z prawem czynności przetwarzania. Niezależnie od
powyższego Podmiot Przetwarzający obowiązany jest do dokonywania samodzielnej okresowej
oceny tych środków i uaktualniania ich w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania
powierzonych mu danych osobowych.
Administrator ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający
powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy oraz z przepisami
prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. W tym celu Podmiot Przetwarzający
zobowiązany jest umożliwić Administratorowi lub podmiotowi przez Administratora
upoważnionemu, przeprowadzenie audytów lub inspekcji w zakresie zgodności operacji
przetwarzania powierzonych danych osobowych z Umową i z prawem.
Warunkiem przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest
pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli Podmiotu Przetwarzającego
doręczone w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przez planowanym terminem jej
przeprowadzenia. Zawiadomienie może zostać także dokonane za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail podany w § 8 lit. a) Umowy.
Administrator lub podmiot przez niego upoważniony ma prawo prowadzić czynności kontrolne
w godzinach pracy Podmiotu Przetwarzającego. W ramach czynności kontrolnych podmiot
kontrolujący może kontaktować się z osobą pełniącą po stronie Podmiotu Przetwarzającego
funkcję Inspektora Ochrony Danych i żądać wglądu do dokumentów wymaganych przez prawo
w zakresie ochrony danych osobowych, w tym dokumentujących spełnienie przez Podmiot
Przetwarzający wykonywanie obowiązków określonych niniejszą Umową.
Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje Podmiot
Przetwarzający. Podmiot Przetwarzający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
protokołu, może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenia mogą zostać wniesione
pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w § 8 lit. b)
Umowy.
Podmiot Przetwarzający obowiązany jest do usunięcia naruszeń stwierdzonych w protokole
pokontrolnym, za wyjątkiem takich, które zostały przez Administratora usunięte w wyniku
uwzględnienia zastrzeżeń Podmiotu Przetwarzającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni
roboczych.
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7. Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, także u podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego, a Podmiot
Przetwarzający zobowiązany jest zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych
w tych podmiotach, którym udzielił dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych
osobowych. Do czynności kontrolnych u podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego stosuje
się odpowiednio postanowienia 2-6 niniejszego paragrafu.
§ 6.
Czas przetwarzania powierzonych danych osobowych.
1. Strony oświadczają, że przetwarzanie powierzonych niniejszą Umową danych osobowych jest
ograniczone czasowo i nie będzie trwać dłużej, aniżeli czas trwania Umowy Głównej. W związku
z powyższym, niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres obowiązywania
Umowy Głównej.
2. Jednocześnie Strony zastrzegają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy w drodze
jednostronnego oświadczenia woli ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
a) rozwiązania Umowy Głównej,
b) gdy Podmiot Przetwarzający pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych
podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
c) gdy Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe niezgodnie z Umową,
d) gdy Podmiot Przetwarzający dokonał dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych
danych osobowy z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie
zaprzestać przetwarzania danych osobowych Administratora i, jeżeli ma to zastosowanie,
zwrócić Administratorowi nośniki na których znajdują się powierzone dane osobowe
lub usunąć je w sposób nieodwracalny z wszystkich nośników, chyba że powszechnie
obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych. Czynności, o których
mowa w zdaniu poprzednim winny zostać wykonane protokolarnie.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 7.
Zachowanie poufności
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się zarówno w trakcie trwania niniejszej Umowy, jak i po
jej ustaniu do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, informacji, materiałów
i dokumentów otrzymanych od Administratora w związku z realizacją niniejszej Umowy.
Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje niezależnie od tego czy dane zostały uzyskane
w formie ustnej, pisemnej czy elektronicznej, także kwestia celowości przekazania informacji
Administratora bądź jej braku pozostaje bez wpływu na obligatoryjny obowiązek zachowania
tajemnicy i poufności przez Podmiot Przetwarzający i osoby przez niego upoważnione do
przetwarzania.
Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępnianie osobom trzecim
bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy, poza przypadkami, gdy
takie czynności są niezbędne do wykonywania Umowy, jak również, gdy obowiązek ich
ujawnienia wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Podmiot Przetwarzający obligatoryjnie zobowiązuje się na mocy przedmiotowej Umowy , aby
osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych przekazanych przez Administratora
zostały odpowiednio przeszkolone i zobowiązane do zachowania w tajemnicy przedmiotowych
danych zarówno w trakcie trwania Umowy, jak również po jej rozwiązaniu.
Podmiot Przetwarzający, jak również osoby upoważnione przez niego w przypadku naruszenia
postanowień wynikających z niniejszego paragrafu podlegają odpowiedzialności wynikającej
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Podmiot Przetwarzający potwierdza, że powierzone mu dane osobowe mogą stanowić
tajemnicę prawnie chronioną.
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6. Postanowienia § 7 pozostają w mocy również po wygaśnięciu Umowy.
§ 8.
Inspektor Ochrony Danych.
1. Strony oświadczają, że:
a) po stronie Podmiotu Przetwarzającego został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z
którym można się skontaktować poprzez e-mail: ……………………………….., lub telefonicznie:
……………………………..
b) po stronie Administratora został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez e-mail: z5iod@cyfronet.pl, lub telefonicznie:12/63 48 489
2. W przypadku zmiany danych kontaktowych osoby pełniącej obowiązki Inspektora Ochrony
Danych zarówno po Stronie Administratora, jak i po stronie Podmiotu Przetwarzającego, Strony
obowiązane są do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony Umowy o zaistniałej zmianie.
§ 9.
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za nie wywiązywanie się ze spoczywających na
podwykonawcy obowiązków ochrony powierzonych danych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym,
dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania
w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile powyższe
nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy ustęp dotyczy
wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych osobowych.
§ 10
Obowiązywanie Umowy.
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem jej obustronnego podpisania.
2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy
Podmiot przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi pomimo sprzeciwu
Administratora;
d) podmiot przetwarzający będzie działał na szkodę Administratora.
§ 11.
Postanowienia końcowe.
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej
ze Stron.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową bądź Umową Główną, zastosowanie będą
miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa wynikające z ustawy Kodeks cywilny, ogólnego
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rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 roku.
4. Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, Strony w pierwszej
kolejności będą starały się rozwiązywać na drodze polubownej. W przypadku, gdyby mimo
podjętych starań, droga polubowna nie doprowadziła do powstania konsensusu, sprawa sporna
będzie poddana pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Krakowie.
5. Spory wynikłe z przedmiotowej Umowy podlegają jurysdykcji prawa polskiego.
PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

ADMINISTRATOR

13

