
Umowa nr SPZOZ.KP.2300/11/20
o świadczenie stałej obsługi informatycznej 

Zawarta w dniu ……………………………...……… 2020r. w Grodzisku Wielkopolskim
pomiędzy:
1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp., ul. Mossego 17,  62-065

Grodzisk Wlkp., wpisanym do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem   KRS  0000009436
reprezentowanym przez:
1. …………………………..– ………………………………..., 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 
a

2. ……………………………………………………………………….  wpisanym  do  rejestru  przez
………………………………………………  pod  numerem   KRS  …………………….  reprezentowanym
przez:

1. ............................................................. – ................................................................................................... 
zwanym w dalszej części Wykonawcą, 

o następującej treści:

 §1
1. Zgodnie  z  ofertą  z  dnia  ………………………………………….r.  wybraną  w  postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na stałą obsługę informatyczną Samodzielnego
Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Grodzisku  Wielkopolskim  (sprawy
SPZOZ.KP/2300/11/20) Wykonawca zapewni Zamawiającemu stałą obsługę informatyczną określoną
w załączniku  nr 1, będącym integralną częścią umowy, polegającą w szczególności na:

1) administrowaniu  serwerem  bazodanowym  Eskulap/Impuls  -  na  warunkach  ustalonych  z  firmą
instalującą powyższe dystrybucje (obowiązująca umowa serwisowa):
a) Sprawdzania prawidłowości ustawień dostępu,
b) Tworzenie nowych kont użytkowników,
c) Konfiguracja praw dostępu,
d) Odblokowywania kont i zmiana ustawień,
e) Tworzenie struktury katalogów o specjalnych ustawieniach dostępu,
f) administracja kontami,
g) instalacja i konfiguracja drukarek sieciowych, organizacja wydruków sieciowych,
h) instalacja i konfiguracja stacji roboczych do pracy z system bazodanowym,
i) konfiguracja środowiska sieciowego Windows (Samba),
j) zdalne zarządzanie serwerem (SSH),
k) wykonywanie kopii bazy danych,
l) monitorowanie wykonywania kopii,
m) monitorowanie zajętości dysków,
n) monitorowanie  obciążania  zasobów serwerów –  zajętość  pamięci  RAM,  obciążanie  procesorów,

obciążenie kart sieciowych, obciążenie systemu I/O dysków
o) monitorowanie wielkości plików bazy danych,
p) rozwiązywanie ewentualnych zaistniałych awarii bazy danych przy współpracy z firmą dostarczającą

– zarządzającą bazą danych (obowiązująca umowa serwisowa),
q) aktualizacji  oprogramowania  Eskulap  (wszystkich  modułów  będących  w  posiadaniu

(licencjonowaniu) Zamawiającego,
2) administrowaniu serwerem plików – kopii zapasowych baz danych Eskulap i Impuls

a) instalacja i konfiguracja serwera do pracy w sieci informatycznej,
b) konfiguracja środowiska sieciowego Windows (Samba),
c) administracja kontami użytkowników i dostępem do zasobów serwera,
d) organizacja wydruków sieciowych (współdzielenie drukarek podłączonych do serwera),
e) sporządzanie  w  siedzibie  firmy  w  dni  robocze  w  godzinach  wieczornych  backupów  danych

systemu ESKULAP oraz IMPULS opartych na bazie danych ORACLE),
f) zarządzanie SSH, SAMBA, NFS,



3) administrowaniu serwerem plików – dodatkowe kopie bezpieczeństwa, udziały dla użytkowników,
przechowywanie i udostępnianie plików instalacyjnych Eskulapa, Impulsa oraz innych.
a) instalacja i konfiguracja serwera do pracy w sieci informatycznej,
b) konfiguracja środowiska sieciowego Windows SAMBA, oraz SSH i NFS,
c) administracja kontami użytkowników i dostępem do zasobów serwera,
d) organizacja wydruków sieciowych (współdzielenie drukarek podłączonych do serwera),
e) sporządzanie  w  siedzibie  firmy  w  dni  robocze  w  godzinach  wieczornych dodatkowych  kopii

bezpieczeństwa.
4) administrowaniu  (tj.  aktualizacji,  zgłaszania  awarii,  cyklicznych kopii  zapasowych)  serwerem  z

usługą GRUPER JGP oraz eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców,
5) administrowaniu  (tj.  aktualizacji,  zgłaszania  awarii,  cyklicznych kopii  zapasowych)  serwerem  z

usługą ZSMOPL - Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi,
6) administrowaniu  (tj.  aktualizacji,  zgłaszania  awarii,  cyklicznych kopii  zapasowych)  serwerem  z

usługą KOWAL - Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków EMVS,
7) administrowaniu (tj. aktualizacji, zgłaszania awarii, cyklicznych kopii zapasowych) serwerem kopii

zapasowych rozmów SLICAN,
8) administrowaniu  (tj.  aktualizacji,  zgłaszania  awarii,  cyklicznych kopii  zapasowych)  serwerem  z

usługą HARMONOGRAMY KADROWO-PŁACOWE,
9) administrowaniu  (tj.  aktualizacji,  zgłaszania  awarii,  cyklicznych kopii  zapasowych)  serwerem  z

usługą EXCHANGE AP-KOLCE,
10) administrowaniu  (tj.  aktualizacji,  zgłaszania  awarii,  cyklicznych kopii  zapasowych)  serwerem  z

usługą ESKULAP.EDM,
11) administrowaniu  (tj.  aktualizacji,  zgłaszania  awarii,  cyklicznych kopii  zapasowych)  serwerem  z

usługą EXCHANGE P1 – E-RECEPTY,
12) administrowaniu  (tj.  aktualizacji,  zgłaszania  awarii,  cyklicznych kopii  zapasowych)  serwerem  z

usługą READER-RPL-P2,
13) administracji  siecią  okablowania  strukturalnego,  wraz  z  wszelkimi  podłączonymi  do  niej

urządzeniami (routery, stacje robocze, serwery, przełączniki, drukarki sieciowe itp.) w tym:
a) dobór i konfiguracja okablowania strukturalnego,
b) konfiguracja, doradztwo w zakupie zestawów komputerowych wraz z urządzeniami peryferyjnymi,
c) zmiana lokalizacji zestawów komputerowych,
d) konfiguracja zmiennych parametrów sprzętu zgodnie z wymogami podstawowych aplikacji,
e) administrowanie  lokalną  siecią  komputerową,  w tym bieżące  monitorowanie  sieci  komputerowej,

rozwiązywanie problemów związanych z siecią, administrowanie urządzeniem UTM,
f) administrowanie urządzeniami sieciowymi [switche, routery, bezprzewodowe punkty dostępowe (AP),

14) konserwacji sprzętu informatycznego, w tym:
a) dokonywanie przeglądów i drobnych napraw stacji roboczych, usuwania usterek w miarę możliwości i

posiadanych uprawnień (sprzęt na gwarancji i po gwarancji),
15) Zarządzaniu w ramach (posiadanej usługi hostingu)

a) serwerem FTP, E-mail – konta użytkowników oraz domeną,
b) aktualizacja treści na stronie strony internetowej szpitala.

16) Administrowanie systemem ESKULAP oraz IMPULS, m. in. aktualizacje systemu Eskulap oraz Impuls,
zgłaszanie problemów na HelpDesku,

17) Administrowanie  system  SWD  Ratownictwa  Medycznego  –  obsługa  oprogramowania:  bieżące
aktualizacje bazy danych użytkowników, pojazdów, sprzętu, miejsc stacjonowania, oraz wszelkich zmian
związanych z systemem SWD leżących po stronie SPZOZ w Grodzisku Wlkp.

18) Pozostałe zadania:
a) usuwanie  i  zgłaszanie  wykrytych  niezarejestrowanych  nielegalnych  kopii  oprogramowania  na

komputerach SPZOZ podczas kontroli stanowiska,



b) okresowe  monitorowanie  i  zgłaszanie  aktywności  użytkowników  na  stronach  internetowych  o
niepożądanej treści (np. strony pornograficzne) oraz w zakresie wykorzystania łącza internetowego w
innych celach aniżeli cel służbowy,

c) usuwanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu – po uprzednim zgłoszeniu,
d) dokonywanie diagnozy uszkodzonego sprzętu,
e) aktualizowanie kont poczty elektronicznej (e-mail),
f) opiniowanie w zakresie zakupu wszelkiego rodzaju sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
g) współpraca z firmami autoryzowanymi w zakresie programów Eskulap oraz Impuls.
h) Inne zadania zlecone przez dyrektora SPZOZ.

2. Miejsce  wykonania usług: siedziba i budynki w użytkowaniu SPZOZ w Grodzisku Wlkp., w
tym przede  wszystkim przy  ul.  Mossego  3 i  Mossego  17  oraz   zdalnie  za  pośrednictwem łącza
internetowego.

§ 2

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się obsługiwać portal WOW NFZ – SZOI w zakresie:
zgłaszanie w formie elektronicznej zmian do umowy z NFZ na podstawie otrzymanych pisemnych zgłoszeń z
działu metodyczno - organizacyjnego i działu technicznego, w szczególności  w zakresie danych dotyczących
posiadanego sprzętu i aparatury medycznej.

2. Miejsce  wykonania usług:  SPZOZ  w Grodzisku Wlkp. przy ul. Mossego 3 i Mossego 17 oraz  zdalnie
za pośrednictwem łącza internetowego.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się, że aktualizacje systemów Impuls oraz Eskulap dokonywane będą w godzinach
popołudniowych tj.  po godzinie 16 – po godzinach pracy administracji Zamawiającego, a w przypadkach
nagłych  również  w  godzinach  pracy  administracji  –  skutkuje  to  czasowym  zatrzymaniem  pracy  ww.
systemów  Impuls  oraz  Eskulap  na  czas  aktualizacji  oraz  przeprowadzenie  aktualizacji  na  serwerze  i
kilkudziesięciu stacjach roboczych. Natomiast kopie danych z serwerów dotyczące systemów Eskulap oraz
Impuls będą wykonywane w godzinach wieczornych i nocnych w każdy dzień roboczy.

2. W ramach niniejszej  umowy i  ustalonego wynagrodzenia  Wykonawca zobowiązany jest  do diagnostyki  
i ewentualnego usuwania awarii sprzętu komputerowego -  stacji roboczych nie podlegających gwarancji,  
a  wszelkie  koszty  ewentualnych  części,  podzespołów  pokrywa  Zamawiający  –  po  wcześniejszym
zatwierdzeniu  wydatków  przez  Zamawiającego,  uzgodnieniu  cen  i  wyboru  sprzedawcy  zgodnie  z
obowiązującymi u Zamawiającego przepisami..

3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów oraz urządzeń (w tym
komputera, drukarki, i zdalnego dostępu za pośrednictwem łącza internetowego) oraz innych niezbędnych do
wykonywania czynności określonych w §1 i 2  Umowy

4. Działania  objęte  niniejszą  Umową  zawarte  w  §2  obejmują  przetwarzanie  danych  elektronicznych
wprowadzanych do systemu komputerowego przez pracowników Zamawiającego

5. Zamawiający (w ramach §2) nie będzie rościł pretensji do Wykonawcy dotyczących prowadzonych rozliczeń
w przypadku ich kwestionowania przez WOW NFZ w przypadku jeśli  błędy będą wynikały z ewidencji
danych  prowadzonych  przez  pracowników  Zamawiającego  oraz  jeśli  wszelkie  informacje  wymagające
zgłoszenia  wynikające  z  niniejszej  umowy  do  WOW  NFZ   nie  zostaną  przekazane  bezpośrednio  po
wystąpieniu  zmian  
u Zamawiającego

6. Zadania i problemy wynikające z treści umowy i opieki serwisowej Zamawiający będzie zgłaszał na adres 
e-mail:  ………………………………...,  lub  w  przypadkach  tego  wymagających  na  nr  tel.
……………………………..  Wykonawcy  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00.

 § 4

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy świadczyć usługi informatyczne w wymiarze 80
godzin  w  miesiącu,  przeciętnie  3-4  godziny  dziennie  (w  zależności  od  dnia)  w  dniach  roboczych  od
poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego, bądź zdalnie - po  wcześniejszym uzgodnieniu (o ile
rozwiąże to zaistniały problem) z wykorzystaniem łącza internetowego i sieci lokalnej.



2. Wykonawca wykonana zamówienie:

a) samodzielnie (bez udziału podwykonawców).* 

b) przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie ............................... , 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.* 

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie 

2. Strony zgodnie ustalają̨, iż w wypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez podwykonaw-
ców Wykonawca: 

a) ponosi odpowiedzialność́ za działania i zaniechania Podwykonawcy, 
b) przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz
za wykonanie.................................................. 

3. W wypadku gdy Wykonawca nie korzysta przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez podwykonawców,
wówczas   Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  osobiście  niniejszą  umowę,  w  razie  nieobecności
w  sytuacjach  losowych  powinien  zapewnić  zastępcę,  o  kwalifikacjach  co  najmniej  takich  samych  jak
Wykonawca. Przerwa w świadczeniu usług (np. spowodowana chorobą bądź urlopem) przez Wykonawcę nie
może  trwać  jednorazowo  dłużej  niż  14  dni,  z  tym  zastrzeżeniem  że  limit  80  godzin  powinien  zostać
wypracowany  w  danym  miesiącu  lub  zakres  prac,  które  do  niego  należą  powinny  być  wykonane  nie
powodując zaległości. 

4. W przypadkach sporadycznych szkoleń (również poza siedzibą zakładu) podnoszących kwalifikacje admini-
stratora związanych z wykonywaną pracą dopuszcza się nieobecność w danych dniu/dniach w siedzibie za-
kładu (wywiązywania z zakresu umowy) – za zgodą Dyrektora SPZOZ

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  aktualny  dokument  –  certyfikat  -  potwierdzający  ukończenie
szkolenia administratora systemu informatycznego ESKULAP wydany przez  uprawnioną do tego firmę oraz
doświadczenie min. 3 lat w tym samym zakresie.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  aktualny  dokument  –  certyfikat  -  potwierdzający  ukończenie
szkolenia administratora systemu informatycznego IMPULS wydany przez  uprawnioną do tego firmę oraz
doświadczenie min. 3 lat w tym samym zakresie.

7. Wykonawca  oświadcza  (w  ramach  §2),  że  posiada  niezbędną  wiedzę  i  kompetencje  do  wykonywania
przedmiotu niniejszej umowy oraz min. 3 letnie udokumentowane doświadczenie.

8. Osobą  uprawnioną  ze  strony  Zamawiającego  do  kontaktu  w  bieżącej  realizacji  niniejszej  umowy  jest
Dyrektor  SP ZOZ lub upoważniona przez niego osoba.

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych, o których nabył
wiedzę w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca nie może
podejmować działań sprzecznych z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawartych w ustawie z
dnia  16 kwietnia 1993 r.  zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  (  Dz.  U.  Nr.  47  poz.  211 z  późniejszymi
zmianami).

10. Wykonawca nie  może  wykonywać czynności,  o  których  mowa w §2  Umowy przez  osobę  trzecią   bez
uprzedniej zgody Zamawiającego

11. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) wykonywania  czynności  określonych  w  §  1  i  2  Umowy  w  oparciu  o  obowiązującą  wiedzę  i

doświadczenie zawodowe z zachowaniem należytej staranności
b) wykonywanie czynności określonych w § 1 i 2 Umowy w oparciu o procedury przyjęte u Zamawiającego

z uwzględnieniem jego potrzeb i interesów. 
§ 5

1. W wypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez podwykonawców, Zamawiający wy-
maga, aby osoba/y wykonująca/e obsługę̨ informatyczną zatrudnione były na umowę̨ o pracę przez wykonaw-
cę̨ lub podwykonawcę̨ (art. 29 ust.3a ustawy PZP). W przypadku jednoosobowej działalności lub spółki oso-
bowej, w której właściciel/ wspólnik będą samodzielnie świadczyli pracę w zakresie czynności określonej
przez Zamawiającego – wymóg ten nie ma zastosowania.

2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego wraz z fakturą, aktual-
nego oświadczenia potwierdzającego wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa
w ust.1.  Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie,  datę  złożenia oświadczenia, wskazanie,  że dane czynności  wykonują̨  osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.



3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu ter-
minie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 
a) poświadczoną za zgodność́ z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ kopię umo-

wy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, je-
żeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać́ zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę̨ danych osobowych pracowników w tym w szczególności bez podania imion, nazwisk, adresów,
nr PESEL pracowników lub innych danych, które podlegają̨ anonimizacji. Informacje takie jak: data za-
warcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być́ możliwe do zidentyfikowania; 
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę̨ lub podwyko-
nawcę̨ składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę
za ostatni okres rozliczeniowy.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę̨ kary umownej w wysokości 10% wartości umowy za każdy kwartał niespelnienia wa-
runku.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę̨ w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawia-
jącego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę̨ lub podwykonawcę̨ wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. 

§ 6

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej  umowy przez okres jej trwania Wykonawcy należeć się
będzie  od  Zamawiającego  wynagrodzenie  ryczałtowe  netto  ………………………………. zł  (słownie
……………………………………………złotych  ………../100)  powiększone  o  należny  podatek  VAT
według  obowiązującej  stawki  ………%,  brutto  ……………………………  zł  (słownie
…………………………………..). 

2. Za datę zapłaty uznaje się datę przyjęcia polecenia przelewu przez bank Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze numeru niniejszej umowy.
4. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  dokonania  płatności  przelewem  na  konto  Wykonawcy,  w  oparciu  o

otrzymaną fakturę VAT do każdej dostarczonej partii środków, w terminie……. dni od otrzymania faktury i
po  spełnieniu  wszystkich  warunków  umowy.  Za  dzień  realizacji  płatności  uznaje  się  dzień  obciążenia
rachunku  bankowego Zamawiającego.

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada  NIP 995-00-36-856
6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………….
7. Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawienia  faktury  VAT  bez  podpisu  Zamawiającego

i dostarczania faktur drogą elektroniczną na adres: szpital@spzoz-grodzisk.pl. 
8. Wartość  umowy  w  okresie  jej  trwania  wynosi  netto:  ……...……………zł

(słownie…………………………….…………….  zł  …./100)  brutto:  …………..……..  zł  (słownie  .
……………………………………………. zł …/100)

9. Realizacja  przedmiotowej  umowy w latach następnych  nastąpi  w  przypadku zaplanowania wydatków na
przedmiot zamówienia w planie finansowym na lata następne. 

10. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia w zakresie ilości  świadczonych usług do 20% wynagrodzenia
określonego w ofercie,  polegających  na  świadczeniu  usług  informatycznych.  Ewentualna  zmiana  w tym
zakresie nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej. 

11. Wykonawca zapewnia stałość cen przedmiotu zamówienia przez okres trwania umowy. 

§ 7

1. Umowę niniejszą strony zawierają na okres  48 miesięcy od dnia 01.07.2020r.  do dnia 30.06.2024r.
2. Każda ze stron może niniejszą umowę rozwiązać za 6-miesięcznym wypowiedzeniem, skutecznym na koniec

miesiąca kalendarzowego. Strony mogą w drodze zgodnego oświadczenia woli skrócić okres wypowiedzenia.
3. Zamawiający  może  wypowiedzieć  umowę  ze  skutkiem natychmiastowym,  jeżeli  Wykonawca  nie  spełni

warunków posiadania certyfikatów, o których mowa w § 4 ust. 4 i 5. 



§8

1. Strony postanawiają̨, że Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w następujących wypad-
kach  i wysokościach: 

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy określonego w §1 umowy – 2% wynagrodzenia miesięczne-
go 
b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy – 2% wynagrodzenia miesięczne-
go 
c) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy określonego w §3 ust. 1 i 2 – 2% wynagrodzenia miesięcz-
nego 
e) za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w
wysokości  10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
f) za naruszenie obowiązku zachowania poufności, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% war-
tości umowy za każdy przypadek naruszenia.
g) za niedostarczenie do zamawiającego dokumentów, o których mowa w §5 umowy  wykonawca zapłaci za-
mawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień́ opóźnienia 
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia odstąpienia

nadal są̨ należne. 
4. Strony postanawiają̨, że kary umowne stają się wymagalne z chwilaą zaistnienia podstaw do ich nalicze-

nia bez konieczności odrębnego wezwania. 
5. Zamawiający, w wypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody, zastrzega sobie prawo do dochodze-

nia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również dane adresowe lub rejestrowe stron umowy.
3. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być warunki umowy, wynikające ze zmian przepisów prawa lub

inne, których w momencie zawierania umowy nie można było przewidzieć. 
4. Wykonawca nie  może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji  wierzytelności  wynikających  z

realizacji umowy pod rygorem nieważności. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług; 
b) w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w
ust.5 li. a 

7. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia się, a
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

8. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. b, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą̨ ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wyko-
nujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnie-
niem wszystkich obciążeń́ publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 lit. c, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie na rzecz zamawiającego. 

10. Za wyjątkiem zmiany, o której mowa w ust.5 lit. a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga
złożenia przez wykonawcę̨ wniosku o zawarcie aneksu wraz z uzasadnieniem wysokości dodatkowych kosz-
tów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.5 lit. b i c. 

§ 10



1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy, spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla  celów Umowy,  Siła  Wyższa oznacza zdarzenia  pozostające poza kontrolą  każdej  ze Stron,  których
Strony nie mogły przewidzieć, ani zapobiec i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe
wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni, powiadomi drugą Stronę
o takich okolicznościach i ich przyczynie.

4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, decyzje co do dalszego przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy
podejmują upoważnieni przedstawiciele Stron.

§ 11

W  związku  z  faktem,  iż  wykonanie  Umowy  wiążę  się  z  koniecznością  powierzenia  do  przetwarzania
Administratorowi  danych  osobowych  administrowanych  przez  Zamawiającego,  Strony  zawierają  umowę
powierzenia danych osobowych, stanowiącą Załącznik 2.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilne-
go oraz ustawy Prawo Zamówień́ Publicznych. 

2. Wszelkie spory jakie mogą̨ powstać́ na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą̨ przez sąd właściwy miejsco-
wo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla

Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Nr ………………….

zawarta w dniu …………………….. r., pomiędzy:
(zwana dalej „Umową”)
z siedzibą przy ul. 5, NIP:, REGON: , KRS:  zwany w dalszej części umowy
„Administratorem danych” lub „Administratorem”
reprezentowany  przez:
………………………………………………………………………
 a
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
zwana w dalszej części umowy ”Podmiotem przetwarzającym”
reprezentowaną przez:

1)   ……………………………………………………………..
2)   ……………………………………………………………..

§ 1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych poleca Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporzą-
dzenia 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 rozporządze-
nie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanego w dalszej części „Rozporzą-
dzeniem”)  dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umo-
wie.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązujące-
go, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Roz-
porządzenia.

§ 2
Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane osobowe pra-
cowników, pacjentów, podwykonawców w tym dane dotyczące zdrowia.

2. Powierzone przez Administratora, dane osobowe będą przetwarzane poprzez wykonywanie ope-
racji lub zestawu operacji takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, prze-
chowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnia-
nie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie na zbiorach danych, uporządkowanych zestawach danych osobowych dostępnych we-
dług określonych kryteriów w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany przez Podmiot
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr ……………….. z dnia… r.

§ 3
Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z prze-
twarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu po-
wierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych oso-
bowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy.

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w
art.  28  ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrud-
nienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po ustaniu stosunku pracy.

5. Administrator danych może zawiadomić na piśmie Podmiot przetwarzający o obowiązku  ogra-



niczenia lub zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych określonego rodzaju lub kate-
gorii.

6. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwraca
Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

7. W przypadku otrzymania od Administratora zawiadomienia przez Podmiot przetwarzający o ko-
nieczności ograniczenia lub zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych lub w przy-
padku  zakończenia  świadczenia  usług,  Podmiot  przetwarzający  uprawniony jest  do  dalszego
przetwarzania powierzonych danych, w oparciu o wyraźny przepis prawa Unii lub przepis prawa
państwa członkowskiego – przez czas niezbędny do realizacji obowiązku wynikającego z tego
przepisu, lub w przypadku zgłoszenia żądania przechowywania danych osobowych przez organ
publiczny bądź sąd w zakresie prowadzonego postępowania – przez czas trwania tego postępo-
wania.

8. W sytuacji konieczności przetwarzania w przypadkach, o których mowa w ust. 7, Podmiot prze-
twarzający zobowiązany jest zawiadomić Administratora danych o dalszym przetwarzaniu da-
nych osobowych niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia świadczenia
usług związanych z przetwarzaniem bądź od dnia, w którym otrzymał zawiadomienie skutkujące
obowiązkiem ograniczenia lub zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych. Podmiot
przetwarzający ponosi wyłączną odpowiedzialność za dalsze przetwarzanie danych osobowych,
w tym za realizację obowiązków wobec osób fizycznych, których dane dotyczą.

9. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywią-
zywania się z obowiązków określonych w art. 32−36 Rozporządzenia.

9.  Podmiot  przetwarzający  po  stwierdzeniu  naruszenia  ochrony  danych  osobowych  bez  zbędnej
zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.

§ 4
Podpowierzenie

1. Podmiot  przetwarzający może powierzyć  dane osobowe objęte  niniejszą umową do  dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, bez uprzedniej zgody Admi-
nistratora danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne pole-
cenie 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.

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien spełniać te same gwarancje i obo-
wiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 5
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobo-
wych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwa-
rzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora da-
nych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczą-
cym 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 wiado-
me, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie prze-
twarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upo-
ważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp doty-
czy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.



§ 6
Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia …………………….r.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 6 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.

§ 7
Rozwiązanie umowy

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Pod-
miot przetwarzający:
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora da-

nych.
§ 8

Zasady zachowania poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-

nych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i
od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamie-
rzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemni-
cy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej
zgody Administratora  danych  w innym celu niż  wykonanie  Umowy,  chyba  że  konieczność
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwaranto-
wały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzo-
nych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z
ich treścią.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą  miały  przepisy  Kodeksu  cywilnego oraz
Rozporządzenia.

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd wła-
ściwy dla Administratora danych.

Administrator danych Podmiot przetwarzający
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