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UMOWA Nr … 

 

zawarta w dniu …. w Warszawie pomiędzy Stronami: 

 

 

Szpitalem Czerniakowskim sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, wysokość 

kapitału zakładowego: 32.192. 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 011026815,  

reprezentowana przez: 

Pana Pawła Obermeyera – Prezesa Zarządu 

Pana Gwidona Wójcika – Członka Zarządu 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

 

a 

…. z siedzibą w …., 

adres: …., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 

…. – KRS pod numerem KRS: …., NIP …., REGON …., zwaną dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez: 

…. – … 

 

§ 1.  

Tryb postępowania 

Umowa zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień poniżej wartości 130.000 zł 

(bagatelnych) Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 

 

§ 2 .  

Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa licencji programów do automatycznego pobierania danych  

z SZOI NFZ wraz z bieżącą  analizą i raportowaniem w zakresie związanym z realizacją 

świadczeń zdrowotnych.  

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu programu komputerowego …….… wraz z ważną licencją  

na użytkowanie: 

- (dalej: „Oprogramowanie”); 

2) świadczenia bieżących usług analityczno - informatycznych w każdym kalendarzowym 

miesiącu trwania umowy, których wynikiem będą gotowe raporty i narzędzia informatyczne 

automatycznie budujące raporty i analizy, na bazie danych źródłowych: 

a) pobranych danych z SZOI NFZ,  

b) plików, w których Zamawiający gromadzi dane w postaci elektronicznej, oraz 

c) danych bezpośrednio pobieranych z systemu Medicus. 

 

–  przy założeniu, że raporty za dany miesiąc dostępne będą najpóźniej do 5 dnia miesiąca następnego.  

 

3. Szczegółowy zakres prac określa Załącznik nr 1. 
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§ 3.  

Termin Realizacji. 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wymieniony w § 2 ust. 1 w terminie 1 dnia roboczego 

liczonego od dnia obowiązywania niniejszej umowy zgodnie z ust. 6 poniżej. Strony ustalają, 

że dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych  

od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00 – najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia 

dostawy licencji Strony dokonają protokolarnego odbioru  przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w ust. 1 powyżej. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy.  

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do realizacji Umowy  

w zakresie wymienionym w ust. 1, zastrzeżenia zostaną wpisane do protokołu odbioru. Ponadto 

Strony ustalą i zapiszą w protokole termin usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego 

zastrzeżeń, nie dłuższy niż 3 dni robocze. Strony ustalają, że dzień ponownego odbioru nastąpi 

pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym mija termin usunięcia zastrzeżeń. 

3. W terminie od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy wymienionego w ust. 1  

do zakończenia trwania Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania 

z Oprogramowania, w ramach udzielonej mu przez Wykonawcę licencji. 

4. Strony ustalają, że w ramach Umowy usługi wymienione w § 2 ust. 2 będą realizowane  

w wymiarze do … (słownie: …) osobodni w każdym kalendarzowym miesiącu trwania umowy.  

5. Dowodem wykonania umowy w zakresie § 2 ust. 2 będzie Protokół Odbioru potwierdzający 

zakres i jakość wykonanych prac, podpisany przez obie Strony Umowy. Protokół będzie 

sporządzony po zakończeniu każdego miesiąca. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3  

do Umowy. 

6. Umowa realizowana przez 12 miesięcy  od dnia …. r. do …. r. 

 

§ 4.  

Obowiązki Wykonawcy. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą 

starannością i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności konieczne do wykonywania 

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że Umowa wykonana będzie przy użyciu sprzętu, narzędzi  

i materiałów Wykonawcy. 

4. W trakcie obowiązywania licencji, o której mowa w § 6, Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) aktualizacji Oprogramowania; 

2) przyjmowania od Zamawiającego informacji o wadach Oprogramowania  

i do bezpłatnego ich usuwania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o wadach w dni robocze,  

w godzinach: …………..pod nr tel. …………..lub pod adresem e-mail ………………...   

6. Zmiana numerów telefonu oraz adresów e-mail dla realizacji niniejszej umowy będzie 

skuteczna jedynie po wcześniejszym powiadomieniu drugiej Strony. 

7. Serwis realizowany będzie zdalnie.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w ciągu ….. dni roboczych liczonych od dnia 

ich zgłoszenia. 

9. Jeżeli usunięcie wady przez Wykonawcę prowadzi do nieaktualności treści dokumentacji 

Oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu aktualną 

dokumentację. 
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§ 5.  

Obowiązki Zamawiającego. 

1. W celu instalacji Oprogramowania, Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do komputera 

(maszyny fizycznej lub wirtualnej) o poniższych parametrach minimalnych:  

1) Procesor - Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM; 

2) Zainstalowany system operacyjny – MS Windows w wersji 7 lub nowszy; 

3) Zainstalowany arkusz kalkulacyjny - MS Excel w wersji 2010 lub nowszy; 

4) Wolna przestrzeń na dysku - minimum 5 GB; 

5) Podłączenie do Internetu o szybkości download minimum 512 kb/s. 

2. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do raportów z wewnętrznych systemów 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, jak również udzielać będzie 

wyjaśnień w tym zakresie.  

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy w edytowalnej formie elektronicznej kopie przykładowych 

raportów i analiz wykonanych do dnia podpisania umowy, w celu określenia podstawowych 

wymagań Zamawiającego odnośnie wyników prac wykonanych na podstawie Umowy. 

Przekazanie to nastąpi w terminie 7 dni od  podpisania Umowy.   

4. Niedostarczenie materiałów wskazanych w ust. 2 może skutkować brakiem realizacji  

lub niepełną realizacją zakresu Umowy, za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Materiały, o których mowa w ust. 2, przekazywane będą Wykonawcy na adres mailowy: ….  

6. Zamawiający umożliwi Wykonawcy działanie na terenie Zamawiającego poprzez: 

1) umożliwienie swobodnego poruszania się w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

Umowy, przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa (minimum maseczka zakrywająca nos 

i usta oraz systematyczna dezynfekcja rąk); 

2) umożliwienie kontaktu z pracownikami obsługującymi wewnętrzne systemy informatyczne 

Zamawiającego oraz pracownikami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji  

w przedmiocie ilości i szczegółowości raportów, jakie Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać na podstawie Umowy;  

3) w razie potrzeby zapewnienie pomieszczenia do prowadzenia spotkań z pracownikami 

Zamawiającego. 

 

§ 6.  

 Warunki Licencji. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej, nieograniczonej co do liczby 

użytkowników, uprawniającej do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w sposób 

określony niniejszą licencją. 

2. Licencja na Oprogramowanie będzie udzielana co kwartał podczas trwania niniejszej Umowy, 

począwszy od dnia odbioru bez zastrzeżeń zakresu przedmiotu umowy wymienionego w § 2 

ust. 1 aż do dnia zakończenia Umowy zgodnie z § 3 ust. 6. 

3. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) prawo do korzystania z Oprogramowania w siedzibie Zamawiającego w związku  

z działalnością leczniczą Zamawiającego; 

2) prawo do korzystania z dokumentacji dostarczonej wraz z Oprogramowaniem w celu 

wsparcia prawidłowego wykorzystania ww. programów przez Zamawiającego  

w ramach udzielonej licencji; 

3) prawo do sporządzenia kopii Oprogramowania dla celów archiwalnych lub jako kopii 

zapasowych, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4 pkt 4. 
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4. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062, z późn. zm.) Zamawiający nie jest 

uprawniony w szczególności do: 

1) użytkowania Oprogramowania w innym celu niż określony w ust. 3; 

2) tłumaczenia, przystosowywania Oprogramowywania, zmieniania układu ww. programów, 

ani wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian; 

3) obserwowania, badania i testowania funkcjonowania Oprogramowania, chyba,  

że obserwacje, badania i testowanie podejmowane są przez Zamawiającego w trakcie 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania lub przechowywania ww. programów i tylko 

w zakresie wyznaczonym postanowieniem ust. 1-3, w szczególności w celu poznania idei  

i zasad funkcjonowania w/w programów; 

4) zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 7.  

Wartość przedmiotu zamówienia. 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w wysokości … zł brutto miesięcznie (słownie: … złotych)  

z dołu, po zakończeniu każdego kalendarzowego miesiąca obowiązywania umowy. 

2. Na kwotę z ust. 1 składa się kwota netto w wysokości … zł (słownie: … złotych) oraz należny 

podatek VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych). 

3. W przypadku, kiedy okres trwania Umowy rozpocznie się lub zakończy w trakcie trwania miesiąca, 

wynagrodzenie będzie płatne w wysokości proporcjonalnej do liczby dni trwania okresu licencji  

i świadczenia usług w danym miesiącu. 

4. Całkowita wartość umowy brutto wynosi … zł brutto, przy czym Wykonawcy przysługuje wyłącznie 

wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy nie może przekroczyć wskazanej  

w ust. 4 kwoty. 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

7. Płatność zostanie zrealizowana po podpisaniu bez zastrzeżeń: 

- w przypadku pierwszego miesiąca obowiązywania umowy – protokołów, o których mowa  

w § 3 ust. 1 i 5, 

- w przypadku każdego kolejnego miesiąca obowiązywania umowy – protokołu, o którym 

mowa w § 3 ust. 5. 

8. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni 

od daty doręczenia  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

9. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

10. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi 

powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.  

11. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym  w ust. 8, 

Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 

określonej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424). 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości 

naliczonych odsetek. 
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13. Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Zamawiającego, niezapłacenie w terminie 

przez Zamawiającego kwot wynikających z faktur za dostarczony towar nie uzasadnia i nie może 

powodować wstrzymywania przez Wykonawcę dostaw do Zamawiającego. 

14. Wykonawca wystawi faktury VAT w wersji papierowej, lub zgodnie z obowiązującymi przepisami 

przedmiotowe faktury będą przesyłane pocztą elektroniczną w formacie pdf na adres: 

sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl.  

15. Faktura VAT musi zawierać co najmniej: nazwę i ilość asortymentu, datę ważności oraz nr. serii; 

kod produktu oraz numer umowy, której dotyczy. 

16. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych (jak: faktura, faktura korygująca, awizo dostawy, potwierdzenie 

odbioru, nota księgowa). Identyfikatorem PEPPOL Szpitala Czerniakowskiego sp. z o. o.  

w systemie PEF jest numer NIP: 5212932455. 

 

§ 8.  

W przypadku stwierdzenia w zamówionej licencji usterki, Zamawiający  wyznaczy Wykonawcy 

odpowiedni termin do jej usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. 

 

§ 9.  

Nadzór nad realizacją Umowy. 

1. Pracownikiem upoważnionym do reprezentowania Zamawiającego jest …(tel.: …, e-mail: …). 

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy 

jest … (tel.: …,  e-mail: …). 

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej nie są upoważnione do składania oświadczeń  

w sprawie zmiany treści Umowy, jej zakończenia (wypowiedzenia, rozwiązania  

lub odstąpienia), uznania lub zwolnienia z długu, potrącenia, przelewu/kompensaty 

wierzytelności wynikających z Umowy, chyba, że są one członkami organów stron lub 

posiadają pełnomocnictwo do działania w imieniu strony. O każdej zmianie powyższej 

wymienionej osoby lub jego danych kontaktowych Strona jest zobowiązania niezwłocznie 

poinformować drugą Stronę w formie pisemnej.  

4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 uprawnione są do podpisywania protokołów o których mowa  

w § 3 ust. 1 i 5. 

 

§ 10.  

Powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

1. Poprawne wykonanie zlecenia określonego niniejszą umową polega na operowaniu danymi 

osobowymi, w tym danymi medycznymi przetwarzanymi przez Zamawiającego. W związku  

z tym strony, na podstawie art. 28 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wraz z niniejszą umową zawierają umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych  

w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb 

związanych z przedmiotową Umową, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w związku z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

mailto:sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl
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fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w pełnym zakresie związanym 

z umową i jej realizacją. 

 

§ 11.  

Poufność. 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego zachowania w poufności informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony oraz wszelkich innych informacji uzyskanych od drugiej 

Strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy w formie ustnej, pisemnej, graficznej  

lub utrwalonej w jakikolwiek inny sposób, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę  

na szkodę przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz w ciągu 3 lat od dnia jej rozwiązania. 

Strony zobowiązują się do nieujawniania tych informacji osobom trzecim bez zgody drugiej Strony 

wyrażonej na piśmie. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy, a w szczególności dotyczące go 

dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176, z późn. zm.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej 

ustawy. 

 

§ 12.  

Odpowiedzialność. 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy wskutek: 

1) niedostarczenia, dostarczenia nieprawdziwych lub dostarczenia niekompletnych informacji 

niezbędnych do realizacji Umowy;  

2) niedostarczenia materiałów (zbiorów danych) niezbędnych do przeprowadzenia analiz; 

3) błędnych wyników algorytmów prognozowania, które są tylko najlepszym przybliżeniem 

rzeczywistej realizacji, a rzeczywistość może odbiegać od tychże przewidywań; 

4) wadliwego działania systemów i baz danych, z których pobierane są dane do przygotowania 

raportów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania na piśmie lub mailowo 

Zamawiającego o wszystkich przeszkodach w wykonaniu prac, które stanowią przedmiot 

umowy i które leżą po stronie Zamawiającego. 

 

§ 13.  

Kary umowne. 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będzie odszkodowanie 

w formie kar umownych. 

2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy 

do Zamawiającego w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, zapłaci karę umowną 

w wysokości 100 zł wartości brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (za wyjątkiem sytuacji 

wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego). 

3. Strony uzgadniają, że za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w usunięciu usterki w licencji Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł brutto. 

4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy 

Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy,  

o której jest mowa w § 7 ust. 4. 
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5. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa szkody powstałej w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

na zasadach ogólnych od Wykonawcy naprawienia szkody pozostałej po zapłaceniu przez 

Wykonawcę kary umownej. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących płatności na rzecz 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może 

przekroczyć 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 4. 

9. Zamawiający nie naliczy kar umownych za zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio 

lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. 

10. Wykonawca nie poniesie odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający. 

11. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Siła wyższa 

1. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają czasowe wykonanie jakichkolwiek 

zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, określony termin wykonania zobowiązań 

umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz  

jej skutków z uwzględnieniem postanowień ust. 3. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie 

nagłe, nieprzewidziane i niemożliwe do zapobieżenia. 

2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 

umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana 

w formie pisemnej w terminie do 14 dni od momentu ustania w/w okoliczności pod rygorem 

rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych 

zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, Strony umowy mogą rozwiązać umowę 

w całości lub w części bez odszkodowania. 

 

§ 15. 

Zmiana i odstąpienie od umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu Stron  

w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający może, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym odstąpić 

od niniejszej Umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy/uruchomienia/integracji 

lub nie kontynuuje jej, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

2) Wykonawca wykonuje dostawę niezgodnie z Umową, 

3) gdy w realizacji jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy określonego w umowie, powstały 

opóźnienia przekraczające 14 dni, 

4) gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 20 % łącznej wartości umowy brutto, 

o której mowa w § 7 ust. 4 Umowy, 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym: 
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1) jeżeli Wykonawca w inny niż w ust. 2 sposób, rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy, 

niezależnie od zaistniałych przesłanek, 

2) przy braku możliwości realizacji niniejszej Umowy z powodu okoliczności, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawcy, 

3) odmowy przez Wykonawcę realizacji niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami umowy 

i złożoną ofertą przetargową. 

4.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, z podaniem merytorycznego 

uzasadnienia, pod rygorem jego nieważności. 

6.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia 

okoliczności uzasadniających jego złożenie. 

7.  W przypadku odstąpienia od Umowy Strony zobowiązują się do sporządzenia protokołu, 

który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia. 

8.  W przypadku odstąpienia Strony dokonają rozliczenia, stosownie do postanowień niniejszego 

paragrafu Umowy, w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy, w szczególności 

w zakresie odbiorów, podstaw wystawiania faktury i terminu płatności. 

 

§ 16. 

Doręczenia 

1. Wszelkie oświadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej 

i muszą być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie.  

2. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji.  

3. W razie zaniedbania tego obowiązku powodującego zwrot korespondencji wysyłanej na podany 

adres bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu.  

4. To samo odnosi się do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym adresem. 

 

§ 17. 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw 

patentowych w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca i zwróci 

Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób 

trzecich. 

2. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani 

są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy. 

4. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie 

lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni 

robocze od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

potwierdzić otrzymanie zapytania. 
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5. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 

sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających  

w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji. 

6. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których 

nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją 

ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

7. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą 

Umowę.  
1) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

8. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych 

w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb 

związanych z przedmiotową Umową, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w związku z Rozporządzeniem 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 – w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia  

i realizacją przedmiotowej Umowy. 

9. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść umowy, a w szczególności dotyczące 

go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2020 r, poz. 2176.), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej 

ustawy. 

11. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki. 

12. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy. 

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

 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

Załączniki: 

 

1) Załącznik nr 1 – przedmiot umowy; 

2) Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru potwierdzający należyte wykonanie dostawy, 

instalacji, konfiguracji i wdrożenia Oprogramowania; 

3) Załącznik nr 3 – wzór protokołu potwierdzającego należyte wykonanie usług; 

4) Załącznik nr 4 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 

 

Dostawa licencji programów do automatycznego pobierania danych z SZOI NFZ wraz z analizą 

i raportowaniem w zakresie związanym z realizacją świadczeń zdrowotnych w Szpitalu 

Zakres 1 (1 dzień od daty podpisania Umowy) 

W pierwszym zakresie Wykonawca dostarczy licencje programów do pobierania informacji z SZOI 

(Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji) NFZ na okres obowiązywania umowy. Oprogramowanie 

ma pozwolić na pobieranie informacji począwszy od 01.01.2010 r do dnia bieżącego. Informacje te mają 

być pozyskiwane w sposób zautomatyzowany i mają być zapisywane w pliku edytowalnym w formie 

pliku Microsoft Excel, zawierającym minimum pozycje wskazane poniżej.  

Oprogramowanie licencjonowane na czas obowiązywania umowy przez Wykonawcę będące 

przedmiotem Zakresu I:  

1. Oprogramowanie do pobierania informacji o stanie realizacji kontraktu. Program, który 

pozyskuje informacje o stanie realizacji kontraktu z SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy NFZ w sposób 

zautomatyzowany i zapisuje je w pliku edytowalnym w formie pliku Microsoft Excel. Zakres danych 

pobieranych z SZOI NFZ: rok, numer umowy, numer pierwotny umowy, numer zakresu, typ usług, kod 

zakresu, nazwa zakresu, numer miejsca wykonywania świadczeń, nazwa miejsca wykonywania 

świadczeń, kod komórki organizacyjnej, nazwa komórki organizacyjnej, specjalność komórki 

organizacyjnej, adres miejsca wykonywania świadczeń, numer miesiąca wykonywania świadczeń, 

nazwa miesiąca wykonywania świadczeń, ilość punktów kontraktu, wartość 1 punktu, wartość 

kontraktu, ilość punktów wykonanych, wartość punktów wykonanych, ilość punktów w szablonach, 

wartość świadczeń w szablonach, ilość punktów na rachunkach, wartość punktów na rachunkach  

2. Oprogramowanie do pobierania informacji o zatrudnionym personelu. Program, który pobiera 

informacje o personelu i obejmuje każdą osobę zatrudnioną przez Szpital, niezależnie od podstawy 

zatrudnienia, która zarejestrowana jest w systemie SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy NFZ. 

Oprogramowanie pozyskuje, w sposób zautomatyzowany, informacje z SZOI lub Portalu 

Świadczeniodawcy NFZ i zapisuje je w pliku edytowalnym w formie pliku Microsoft Excel. Dane 

pobierane z SZOI NFZ zawierają: imię i nazwisko, PESEL, typ personelu, nr prawa wykonywania 

zawodu, zawód/specjalność, funkcja, miejsce udzielenia świadczeń, komórka organizacyjna, praca od 

dnia i do dnia, kod wykształcenia, nazwa wykształcenia, kod specjalizacji, nazwa specjalizacji, stopień 

specjalizacji, data otwarcia specjalizacji i data zamknięcia specjalizacji, dyplom, kod kompetencji, 

nazwa kompetencji, data uzyskania kompetencji, data utraty kompetencji, kod doświadczenia, nazwa 

doświadczenia  

3. Oprogramowanie do pobierania informacji o zasobach sprzętowych. Program, który pozyskuje 

informacje o sprzęcie zewidencjonowanym w potencjale świadczeniodawcy w SZOI lub Portalu 

Świadczeniodawcy NFZ w sposób zautomatyzowany i zapisuje je w pliku edytowalnym w formie pliku 

Microsoft Excel. Dane pobierane z SZOI NFZ to: kod sprzętu, nazwa sprzętu, kod techniczny sprzętu, 

producent sprzętu, model sprzętu, rok produkcji, numer seryjny, sprzęt posiadany od dnia, sprzęt 

posiadany do dnia, aktywność sprzętu, data dostępności od dnia, data dostępności do dnia, kod jednostki 

organizacyjnej, nazwa jednostki organizacyjnej, kod techniczny jednostki organizacyjnej, liczba 

egzemplarzy, dostępność dla innych jednostek organizacyjnych, aktywność sprzętu.  

Wymagania do programów do automatycznego pobierania danych z SZOI NFZ.:  

• Powyższe listy pól odpowiadają polom informacyjnym pochodzącym z portalu SZOI,  

• Programy muszą w sposób zautomatyzowany pobierać dane z SZOI, w taki sposób  

że Zamawiający inicjuje proces pobierania i następnie odbiera wyniki prac programów,  

bez konieczności wykonywania czynności w trakcie ich działania, 
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• Wynikowe arkusze Excel muszą być tak skonstruowane, aby odzwierciedlać struktury  

baz informacji z SZOI,  

• Informacje pobierane z SZOI nie mogą być grupowane, sumowane. Powinny mieć taki sam 

poziom szczegółowości co w SZOI,  

• W każdym z ww. programów - zamawiający musi mieć możliwość pobierania częściowej 

informacji z SZOI na bazie wybrania parametrów (np. pozyskanie informacji o realizacji 

świadczeń z danego roku)  

• Wykonawca musi zapewnić na czas realizacji usług serwis i aktualizację oprogramowania,  

co pozwoli na dostarczanie Zamawiającemu nowych wersji, które będą dostosowywane  

do wszelkich zmian wprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Systemie 

Zarządzania Obiegiem Informacji, w zakresie merytorycznym, a także w interfejsie 

użytkownika.  

Zakres 2 (od pierwszego miesiąca współpracy do terminu związania umową)  

W ramach drugiego zakresu Wykonawca będzie realizował usługi analiz i raportowania polegające na:  

1) Zaprojektowaniu kształtu raportów z wykonania świadczeń zdrowotnych na podstawie posiadanych 

przez Szpital danych przechowywanych w formie elektronicznej oraz wymagań Szpitala w zakresie: 

informacyjnym analiz, terminach przygotowywania raportów, określeniu odbiorców raportów oraz 

danych, które będą niezbędne do ich wytworzenia,  

2) Opracowaniu i dostarczeniu raportów I narzędzi informatycznych do wykonywania 

dedykowanych/specyficznych raportów w oparciu o arkusze Excel wzbogacone o kod VBA, które 

umożliwią automatyczne tworzenie raportów i analiz wraz z bezpośrednim pobieraniem danych  

z baz systemów HIS w szpitalach:  

• Raportowanie wykonania i porównanie do limitów z HIS przy wykorzystaniu zewnętrznych 

narzędzi informatycznych. Raporty te mogą być uruchamiane i wykonywane samodzielnie 

przez pracowników Szpitala  

• Uzyskiwanie informacji o stanie realizacji w SZOI wraz z porównaniem stopnia rozliczeń 

świadczeń w HIS i SZOI 

• Raportowanie realizacji świadczeń zdrowotnych z agregowaniem danych do poziomu punktu 

umowy, zakresu i całej umowy,  

• Raportowanie realizacji świadczeń z uwzględnieniem specyficznych wymagań szpitala  

w zakresie rozliczania przychodów na poszczególne jednostki organizacyjne 

• Raportowanie stanu realizacji ryczałtu z podziałem na zakresy świadczeń 

• Raportowanie realizacji produktów jednostokowych w jednostkach organizacyjnych  

ze statystyką ilościową i wartościową 

• Raportowanie realizacji poszczególnych punktów w każdej z podpisanych umów z NFZ,  

• Raporty zawierające dane niezbędne do procesu wyceniania kosztów procedur medycznych,  

• Raporty zawierające dane niezbędne do procesu zbierania danych przez AOTMiT w zakresie 

danych pochodzących z HIS 

• Raportowanie z zakresu rozchodów z Apteki szpitalnej, 

• Raportowanie wyników ekonomicznych jednostek organizacyjnych,  

• Dostarczanie informacji zarządczej w zakresie ilości zdarzeń medycznych,  

• Wykonywanie raportów z zakresu personelu i zasobów, których analiza niezbędna jest  

do prawidłowego procesu rozliczania świadczeń zdrowotnych,  

3) Opracowaniu symulatorów prognozujących poziom wykonania świadczeń zdrowotnych  

w przyszłych okresach,  
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4) Dostarczaniu gotowych do wydruku raportów do Zamawiającego zgodnie z uzgodnionym zakresem 

po podpisaniu umowy,  

5) Obserwacji stopnia realizacji świadczeń medycznych i ich porównaniu z kontraktem podpisanym  

z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu weryfikacji wysokości nadwykonań oraz niewykonań,  

6) Analizowaniu strony ilościowej, kosztowej i przychodowej stanu realizacji świadczeń zdrowotnych 

w okresie bieżącym i okresach przeszłych,  

7) Szkoleniu pracowników Zamawiającego z obsługi programów, będących efektem prac wynikających 

z umowy,  

8) Wykonywaniu wsparcia konsultingowego dla Zamawiającego,  

9) Opracowywaniu innych niż wymienione analizy i raporty na bazie zapotrzebowania Zamawiającego,  

Opis sposobu realizacji prac Zakresu 1 i 2:  

1. Prace będą realizowane przez osoby oddelegowane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego 

oraz w siedzibie Wykonawcy:  

a) w Zakresie 1 - minimalny czas realizacji prac w siedzibie Zamawiającego to jeden osobodzień,  

b) w Zakresie 2 - miesięczny czas realizacji prac to dwa osobodni (osobodzień rozumiany jako 

osiem godzin roboczych realizowanych na miejscu w Szpitalu lub zdalnie).  

2. Zamawiający udostępni dostęp zdalny i dostęp do systemów informatycznych po podpisaniu 

dodatkowej umowy zawierającej klauzule RODO.  

Wymagane doświadczenie Wykonawcy:  

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum:  

a) trzy zamówienia polegające na wykonaniu usług analiz i raportowania w zakresie związanym  

z realizacją świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych z kontraktem z NFZ minimum 

60 mln zł rocznie każda. Zamawiający w związku z długoterminowym związaniem  

się z Wykonawcą, wymaga, aby wszystkie z realizowanych usług analiz, były wykonywane 

przez okres minimum 6 miesięcy,  

b) trzy zamówienia polegające na przygotowywaniu dla podmiotu leczniczego 

zautomatyzowanych arkuszy Excel z użyciem kodu VBA dla działów kontrolingu, ruchu 

chorych i rozliczeń z NFZ,  

c) jedno zamówienie związane z cyklicznym dostarczaniem raportów dla podmiotu leczniczego,  

d) jedno zamówienie, w ramach którego Wykonawca opracowywał zewnętrzne narzędzia 

informatyczne do pozyskiwania danych bezpośrednio z systemu HIS  

e) jedno zamówienie związane z wsparciem konsultingowym dla podmiotu leczniczego,  

f) jedno zamówienie polegające na dostarczeniu programu do automatycznego pobierania danych 

z SZOI w zakresie kontraktu,  

g) jedno zamówienie polegające na dostarczeniu programu do automatycznego pobierania danych 

z SZOI w zakresie personelu i zasobów  
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Załącznik nr 2 

Protokół Odbioru  

Potwierdzający należyte wykonanie dostawy, instalacji, konfiguracji  

i wdrożenia Oprogramowania  

do umowy ______ z dnia __________ 

 

 

1.  Data przeprowadzenia odbioru:  

2.  Miejsce przeprowadzenia odbioru:  

3.  Osoby uczestniczące:  

 Przedstawiciele Zamawiającego:  

  

Przedstawiciele Wykonawcy:  

  

4.  Ujawnione wady i usterki: 

 

 

5.  Wnioski dot. usunięcia ujawnionych wad, błędów i usterek oraz termin ponownego odbioru 

przedmiotu umowy, bądź informacja o braku zastrzeżeń: 

 

 

7. Wykaz dostarczonych produktów: 

 

 

 

  Wykonawca                                                Zamawiający 
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Załącznik nr 3 

 

Protokół Odbioru  

potwierdzający należyte wykonanie usług 

do umowy ______ z dnia __________ 

 

 

1.  Data przeprowadzenia odbioru:  

2.  Miejsce przeprowadzenia odbioru:  

3.  Miesiąc prowadzenia usług:  

4.  Osoby uczestniczące:  

 Przedstawiciele Zamawiającego:  

  

 

 

Przedstawiciele Wykonawcy:  

  

 

 

5.  Wykaz wykonanych prac: 

 

 

 

 

Wykonawca                                                                                                           Zamawiający                                                                                                                                                               
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Załącznik do umowy nr 4 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  

 

zawarta  jako załącznik do umowy … dotyczącej dostawy licencji programów do automatycznego 

pobierania danych z SZOI NFZ i świadczenia usług analitycznych pomiędzy: 

 

Szpitalem Czerniakowskim sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693, wysokość 

kapitału zakładowego: 32.192. 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, REGON: 011026815,  

reprezentowana przez: 

Pana Pawła Obermeyera – Prezesa Zarządu 

Pana Gwidona Wójcika – Członka Zarządu 

 

 

zwanym dalej Administratorem danych,  

 

a  

 

…. z siedzibą w …., 

adres: …., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta 

…. – KRS pod numerem KRS: …., NIP …., REGON …., zwaną dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez: 

…. – … 

zwaną dalej Przetwarzającym,  

 

zwanymi każda z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że zawarły umowę dostawy licencji programów do automatycznego 

pobierania danych z SZOI NFZ i świadczenia usług analitycznych nr……………..(dalej 

zwaną „umową główną”). W trakcie wykonywania umowy głównej pracownicy Podmiotu 

przetwarzającego będą mieli dostęp do danych osobowych pacjentów oraz danych osobowych 

pracowników i osób wykonujących świadczenia medyczne, w tym do danych dotyczących 

stanu zdrowia, których administratorem  jest Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., szczegółowo 

opisanych w § 4.  

2. Przetwarzający   oświadcza,  że  posiada niezbędną  wiedzę i zasoby gwarantujące  

wiarygodność  a  także  należyte  wykonywanie  niniejszej  Umowy  zgodnie  z  wymogami 

określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności w ustawie 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.lJ.201 8.1000), Rozporządzeniu  

Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i  w sprawie 
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swobodnego przepływ takich  danych  oraz uchylenia Dyrektywy  95/46/WE (zwanego  

w dalszej części „RODO'') oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. 

3. Przetwarzający zapewnia, że wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne spełniające 

wymogi określone aktami prawnym, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,  

w tym wymogi bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 2. 

1. Administrator danych powierza Przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO, przetwarzanie 

danych osobowych opisanych w § 3 ust. 4, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 

Umowie. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z niniejszą umową, RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa  dotyczącymi 

ochrony danych osobowych.  

3. Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy oraz ewentualne inne polecenia 

przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 11 lit. 

a) lub na piśmie stanowią udokumentowane polecenie Administratora, o którym mowa  

w art. 29 RODO. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do sytuacji,  

gdy powszechnie obowiązujący przepis szczególny, stanowi inaczej. 

 

§ 3. 

1. Administrator danych powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych 

zgromadzonych przez Administratora danych w celu prawidłowej realizacji usług wynikających 

z umowy głównej. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie 

w celach związanych z realizacją umowy głównej i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny 

do realizacji tych celów. 

3. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą Przetwarzający wskaże 

miejsca,  

w których przetwarza powierzone dane. 

4. Przetwarzający będzie przetwarzał na podstawie niniejszej umowy następujące dane osobowe: 

 

1. Dane osobowe pacjentów:  

a) imię (imiona) i nazwisko,  

b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer 

paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,  

c) numer PESEL matki w przypadku noworodków, a jeżeli matka nie ma nadanego numeru 

PESEL, numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,  

d) płeć,  

e) obywatelstwo,  

f) datę urodzenia,  

g) adres miejsca zamieszkania,  

h) datę i przyczynę zgonu,  

i) historię leczenia 

j) jednostkowe dane medyczne pacjentów  

k) informacje o wadach genetycznych  

2. Dane osobowe pracowników i osób wykonujących świadczenia medyczne: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) adres miejsca zamieszkania, 
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b) Nr PESEL,  

c) Nr prawa wykonywania zawodu 

d) Informacje na temat doświadczenia zawodowego  

 

§ 4.  

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się wykonywać obowiązki wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą 

starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego 

interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu 

należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem  

lub zniszczeniem. 

3. Przetwarzający oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy 

informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora danych , przy czym Strony uzgadniają, że za udokumentowane polecenia uznaje 

się zadania i czynności zlecane do wykonania Wykonawcy na potrzeby realizacji Umowy. 

5. Przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, pomaga Administratorowi poprzez 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania  

na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw. 

6. Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 

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

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (RODO). 

7. Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie  

od decyzji Administratora danych usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa 

wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

8. Przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne  

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia 

Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie 

audytów, w tym inspekcji. 

9. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 36 godzin. 

 

§ 5.  

Obowiązki Przetwarzającego  

1. Przetwarzający stosować będzie środki 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, zgodnie art. 32 RODO. W celu wykonania obowiązku,  

o którym mowa w niniejszym ustępie, Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić 
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dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się, że w ramach realizacji niniejszej Umowy będzie dopuszczał 

do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie osoby, którym udzielił 

stosownego upoważnienia. Przetwarzający zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzający zapewnia, że osoby 

upoważnione przez Przetwarzający zostały przeszkolone z zakres ochrony danych osobowych 

i zobowiązane do zachowania tajemnicy. 

 

§ 6 .  

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Głównej na zasadach 

określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W przypadku zmiany podwykonawcy Przetwarzający zobowiązany jest poinformować 

Administratora o tym fakcie, podając jednocześnie następujące informacje:  

a. nazwę  i adres siedziby podwykonawcy, 

b. rodzaj kategorii danych osobowych, 

c. czas przetwarzania. 

3. O ile Administrator nie wyraził sprzeciwu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przyjmuje 

się, że wyraził na to zgodę. Sprzeciw Administratora pozostaje skuteczny, o ile został złożony 

z zachowaniem terminu w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany 

w § 11 lit. b) Umowy. 

4. 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. powierzający zobowiąże swojego podwykonawcę do każdorazowego informowania  

bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 48 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących 

skutkować odpowiedzialnością Administratora, Przetwarzającego lub podwykonawcy  

na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o kontrolach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, 

e. podwykonawca zobowiązany zostanie do spełnienia takich samych gwarancji  

i obowiązków, jakie zostały nałożone niniejszą umową na Przetwarzającego, w tym 

zobowiązany będzie do stosowania co najmniej równorzędnego poziomu ochrony danych 

osobowych do poziomu stosowanego przez Przetwarzającego, 

f. 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, chyba że powszechnie obowiązujące prawo nakazuje 

dalsze przechowywanie tych danych. 

5. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie  
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się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych. 

 

§ 7. 

 Prawa i obowiązki Administratora 

1. Przetwarzający zobowiązany jest umożliwić Administratorowi danych, na każde jego żądanie, 

dokonanie oceny stosowania przez Przetwarzającego środków technicznych i organizacyjnych 

pod kątem zgodności z prawem czynności przetwarzania. Niezależnie od powyższego 

Przetwarzający obowiązany jest do dokonywania samodzielnej okresowej oceny tych 

środków i uaktualniania ich w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania 

powierzonych mu danych osobowych. 

2. Administrator danych ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych 

osobowych przez Przetwarzającego jest zgodne z postanowieniami Umowy oraz z przepisami 

prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. W tym celu Przetwarzający zobowiązany 

jest umożliwić Administratorowi lub podmiotowi przez Administratora upoważnionemu, 

przeprowadzenie audytów lub inspekcji w zakresie zgodności operacji przetwarzania 

powierzonych  danych osobowych  z U mową i z  obowiązującym i  przepisami  prawa. 

3. Warunkiem przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest 

pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli Przetwarzającego, doręczone 

w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem  

jej przeprowadzenia. Zawiadomienie może zostać także dokonane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail podany w § 11 lit. b) Umowy. 

4. Administrator danych lub podmiot przez niego upoważniony ma prawo prowadzić czynności 

kontrolne w godzinach pracy Przetwarzającego. W ramach czynności kontrolnych podmiot 

kontrolujący może kontaktować się z osobą pełniącą po stronie Przetwarzającego funkcję 

Inspektora Ochrony Danych i żądać wglądu do dokumentów wymaganych przez prawo  

w zakresie ochrony danych osobowych, w tym dokumentujących spełnienie przez 

Przetwarzającego wykonywanie obowiązków określonych niniejszą Umową. 

5. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje 

Przetwarzający. 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 email podany w § 11 lit. a) 

Umowy. 

6. Przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia naruszeń stwierdzonych w protokole 

pokontrolnym, za wyjątkiem takich, które zostały przez Administratora usunięte w wyniku 

uwzględnienia zastrzeżeń  Przetwarzającego. Przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia 

uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora 

danych nie dłuższym niż 7 dni. 

7. Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli, o której  mowa  

w ust. 2 niniejszego paragrafu, także u podwykonawców Przetwarzającego, a Przetwarzający 

zobowiązany jest zapewnić możliwość przeprowadzenia  czynności  kontrolnych w tych 

podmiotach, którym udzielił dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych 

osobowych. Do czynności kontrolnych u podwykonawców Przetwarzającego stosuje  

się odpowiednio postanowienia 2-6 niniejszego paragrafu. 
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§ 8.  

Odpowiedzialność Przetwarzającego 

1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych  

do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Przetwarzający  zobowiązuje się do niezwłocznego  poinformowania Administratora danych 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych, określonych w umowie,  

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, sk ierowanych     do     Przetwarzającego,      a     także     o     wszelkich      planowanych 

lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących  przetwarzania  tych danych 

osobowych przez Przetwarzającego , w szczególności prowadzonych przez kontrolerów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Niniejszy ustęp dotyczy 

wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych. 

3. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych danych 

niezgodnie z umową.  

4. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił 

obowiązków, które nakłada niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem 

instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom. 

 

§ 9.  

Czas przetwarzania powierzonych danych osobowych 

1. 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. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę w drodze jednostronnego 

oświadczenia woli ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: 

a. rezygnacji lub odwołania wykonania Umowy głównej, 

b. gdy Przetwarzający, pomimo zobowiązania  go do usunięcia uchybień stwierdzonych 

podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 

c. gdy Przetwarzający przetwarza dane osobowe niezgodnie z Umową, 

d. gdy Przetwarzający dokonał dalszego  powierzenia  przetwarzania powierzonych danych 

osobowy z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, 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 

bezpowrotnie usunąć je z tych nośników, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa nakazują przechowywanie tych danych. Czynności, o których mowa w zdaniu 

poprzednim powinny zostać udokumentowane stosownymi protokołami. 

  

§ 10.  

Zasady zachowania poufności 

1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych,  

informacji, dokumentów i innych materiałów otrzymanych od Administratora danych  

i od współpracujących z nim podmiotów oraz innych danych uzyskanych w zamierzony  

lub przypadkowy sposób. 
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2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej 

zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy głównej, chyba  

że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

§ 11 

Strony oświadczają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 

 

a) po stronie Administratora: …., e-mail …. , tel.. 

 

b) po stronie Przetwarzającego: …., e-mail …. , tel.. 

 

W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy zarówno po stronie 

Administratora, jak i po stronie Przetwarzającego, Strony obowiązane są do niezwłocznego 

poinformowania drugiej Strony Umowy o zaistniałej zmianie. 

 

§ 12.  

Postanowienia końcowe 

 

1. U mowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące.  

 

 

Administrator       Przetwarzający  

 

 

 


