
Sosnowiec, dn. 12.08.2021 r. 
 

                           Nr sprawy: 1/npu/L.dz.118/2021 

Zapytanie ofertowe 

Zamawiający: SPZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Plac Medyków 2 41-200 Sosnowiec 

zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi okresowych 

konserwacji technicznych urządzeń medycznych w SPZOZ Zakład Diagnostyki 

Obrazowej, wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w 

ramach okresowych konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu 

medycznego do dalszego użytkowania sukcesywnie w okresie 12 miesięcy. 

 

1. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi okresowych konserwacji technicznych 

urządzeń medycznych w SPZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej wraz z wymianą materiałów 

eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach konserwacji przez producenta sprzętu 

w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania sukcesywnie w okresie 12 

miesięcy. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby/podmioty posiadające 

autoryzację producenta lub autoryzację autoryzowanego przedstawiciela producenta. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1) Kod CPV – 50400000 – usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i 

precyzyjnych 

2) Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu 

dopuszczenia wskazanych w formularzu ofertowym, urządzeń medycznych do dalszego 

użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności: 

a) dokonywanie kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatury, 

wykonywania okresowych konserwacji, czyszczenia elementów aparatury i 

urządzeń, sporządzania orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do 

naprawy, przeprowadzania testów bezpieczeństwa elektrycznego, legalizacji 

urządzeń - zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu i 

instrukcją serwisową, stosownie do zaleceń producenta oraz zgodnie z 

obowiązującymi normami, w szczególności z normą PN-EN 60601-1 i/lub PNEN 

62353 (jeśli dotyczy). 

b) potwierdzenia wykonania przeglądu wpisem w paszporcie technicznym 

urządzenia. Wpis ma zawierać następujące informacje: datę wykonania 



przeglądu, informacje o stanie technicznym aparatu, (aparat jest sprawny i nadaje 

się do dalszej eksploatacji, aparat niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo 

do użytkowania), datę następnego przeglądu. 

c) Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w 

karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące 

informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę aparatu, 

model, nr seryjny, lokalizację (nazwa oddziału /zakładu), szczegółowy opis 

wykonanych czynności, wykaz wymienionych podczas przeglądu materiałów 

zużywalnych zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji 

technicznej aparatu, informacje o stanie technicznym aparatu (aparat sprawny, 

niesprawny, dopuszczony warunkowo do dalszej eksploatacji). Kartę Pracy 

(raport serwisowy) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 

d) Wymiany podczas przeglądów okresowych materiałów zużywalnych (uszczelki, 

kable, przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta w 

najbardziej aktualnej instrukcji obsługi lub innych dokumentach, wykonania 

niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w dokumentacji 

technicznej aparatu. Koszty robocizny i materiałów pokrywa Wykonawca, 

e) Zapewnienie, że do wykonywania przeglądów będą używane wyłącznie materiały 

oryginalne tj. pochodzące od producenta aparatury medycznej. Wszystkie części 

użyte podczas wykonania napraw muszą być dopuszczone przez producenta 

aparatury medycznej do stosowania w danym urządzeniu (w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia 

bezpłatnie części zamiennych - w przypadku konieczności wymiany części 

zamiennej zostanie wystawiona stosowna oferta wraz z kosztorysem do 

potwierdzenia przez zamawiającego), 

f) Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania przeglądów, (w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w 

ramach ceny umowy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów), 

g) Potwierdzanie kart przeglądów po wykonaniu usług oraz wystawienie certyfikatu 

(dotyczy poz. 1,2 i 3), po wykonaniu przeglądu technicznego zakończonego 

wynikiem pozytywnym, w celu jego potwierdzenia.  

h) natychmiastowego, pisemnego przekazania przedstawicielowi Zamawiającego 

informacji na temat stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W 

przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany 

będzie do umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o 



wyłączeniu urządzenia z użytkowania. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z 

eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany 

jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę 

kasacji środka trwałego. 

i) Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego 

j) Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych 

k) Sprawdzenie poprawności tworzenia kopii zapasowych 

l) Zdalny monitoring aparatów przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  

3) Wykonawca musi dysponować sprzętem i oprogramowaniem diagnostycznym 

pozwalającym na prawidłową diagnostykę i  przeprowadzenie przeglądów/konserwację 

wszystkich aparatów medycznych wymienionych w ww. tabeli poniżej w pozycjach od 1 

do 6, 

4) Wykonawca musi dysponować stosownymi kodami i kluczami serwisowymi niezbędnymi 

do wykonania pełnej procedury przeglądowej wymienionych powyżej urządzeń. 

Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi na żądanie Zamawiającego dokument 

potwierdzający legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania. 

5) Świadczenie usługi będzie odbywało się sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, przy czym: 

- poz. 1 dwa przeglądy w roku (pierwszy przegląd do 10 dni kalendarzowych 

od dnia zawarcia umowy,  drugi 6 m-c po wykonaniu pierwszego 

przeglądu). 

- poz. 2  jeden przegląd do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

- poz. 3 dwa przeglądy w roku – pierwszy do 10 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy, drugi 6 m-c po wykonaniu pierwszego, wymiana 

Talesa - styczeń 2022r.  

- poz. 4  i 5  jeden przegląd – grudzień 2021r.  

- poz. 6  jeden przegląd do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

6) Urządzenia medyczne będące w posiadaniu Zamawiającego, których dotyczy 

przedmiotowa usługa: 

Lp. URZĄDZENIA MEDYCZNE Producent Rok prod. Nr seryjny 

1 
SOMATOM EMOTION 16 -  
 

SIEMENS 2012 78678 

2 MAGNETOM AVANTO Dot Upgr SIEMENS 2006/2012(Up) 59006 

3 MAGNETOM AVANTO Dot SIEMENS 2012 57015 

4 Platforma Syngo plaza SIEMENS 2012 
1000479 
Serwer 

CZ222902PZ 

5 
 
Platforma Syngo.via 

SIEMENS 2012 
101295 
Serwer 

CZ3226MV5E 



6 
 
Stacja robocza Syngo MM Workplace 
 

      
SIEMENS 

        2012 
70514 

Komputer 
YL7K014323 

 

4. INFORMACJE DODATKOWE: 

1) Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty 

certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, 

dopuszczających go do użytkowania. 

2) Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany będzie 

potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, zawierającym 

nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer 

seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa 

wzorowania i czas jego ważności. 

3) Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja aparatu, bądź jego części, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia 

odpowiednich świadectw. 

4) Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu 

będącej w jego posiadaniu aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów, w 

siedzibie Zamawiającego. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania okresowych konserwacji technicznych 

urządzeń medycznych zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta i ustawą z 

dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), w czasie 

ustalonym w porozumieniu z pracownikiem Zamawiającego. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych mu usług według najlepszej 

posiadanej wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów 

urządzeń, dozoru technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń 

technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług. 

7) W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego, 

Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i obowiązany jest 

uczestniczyć w rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje Wykonawcę o 

terminie i zakresie rewizji. W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji 

w wyniku niewłaściwego przygotowania do rewizji, Wykonawca pokrywa koszty związane 

z ponownym przeprowadzeniem rewizji. 



8) W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania 

naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych 

wraz z określeniem przewidywanej ilości roboczogodzin niezbędnych do wykonania 

naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu. 

9) Wykonawca zapewnia, że usługa konserwacji technicznych urządzeń medycznych 

będzie realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub 

uprawnienia do ich wykonywania. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione 

szkody, wyrządzone podczas wykonywania przeglądu technicznego aparatu. 

10) Wykonawca gwarantuje ciągłość usług przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania 

umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami 

jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 

11)  Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przy realizacji usługi materiałów 

(części zużywalnych) fabrycznie nowych, oryginalnych i dobrej jakości. W sytuacji, gdyby 

uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było 

niemożliwe, Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o 

wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane 

(rekondycjonowane) materiały eksploatacyjne. 

12) Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami producenta 

sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem 

przepisów BHP i P.Poż. 

13) Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje 

konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie 

poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu Zamawiający-Wykonawca i 

Wykonawca-Zamawiający ponosi Wykonawca, 

14) Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu i konserwacji, 

w przypadku nieprzewidzianej awarii aparatu. 

15) Koszty transportu muszą być wliczone w koszt przeglądu. 

16) Czynności obsługowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą narzędzi i środków 

będących w posiadaniu Wykonawcy. 

17)  Zamawiający wymaga wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z 

normą PN-EN 62353. (jeśli dotyczy). 

18) Osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie wykonywała przedmiot zamówienia    musi 

posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi sprzętu medycznego na 

poziomie dozoru i eksploatacji, o ile jest ono zasilane z sieci elektrycznej  oraz/lub 



świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi sprzętu medycznego zasilanego 

niepalnymi gazami medycznymi, o ile dane urządzenie jest zasilane gazami. 

19) Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 osobami posiadającymi stosowne 

przeszkolenie producenta aparatury medycznej lub innego podmiotu posiadającego 

akredytację producenta do prowadzenia szkoleń inżynierów serwisu do wykonywania 

napraw i przeglądów technicznych, urządzeń wymienionych w powyższej tabeli. - 

potwierdzone certyfikatami z odbytych szkoleń /dołączyć kopie certyfikatów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem/ oraz posiadają min. 2 letnie doświadczenie 

zawodowe. Zamawiający dopuszcza również przeszkolenie w zakresie serwisowania 

aparatury medycznej będącej przedmiotem zamówienia wydane przez firmy szkoleniowe 

niezależne od producenta i wymaga przedstawienia certyfikatów równoważnych 

odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z wskazaniem zakresu ww. szkolenia 

(zakres szkolenia powinien odpowiadać szkoleniom producenta aparatury medycznej). 

Dotyczy osób bezpośrednio biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia. 

20) Wykonawca musi posiadać instrumentarium pomiarowe do danego sprzętu, jaki 

serwisuje, z ważnym certyfikatem legalizacji. 

21) W przypadku przeglądu urządzeń, w których pojawiają się komunikaty o błędach lub 

konieczności wykonania przeglądu Wykonawca musi posiadać uprawnienia i 

dysponować odpowiednimi narzędziami do zerowania komunikatów i błędów – w ramach 

przeglądu muszą być zerowane komunikaty i błędy. 

22) Zakończenie usługi przeglądu i konserwacji powinno nastąpić w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. 

23) Pierwszy przegląd dot. poz. 1- 3 opisu przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt 8, musi być 

wykonany w terminie do 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy, w terminie 

ustalonym z Zamawiającym. 

24) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dodatkowej usługi nie opisanej w 

powyższym opisie Przedmiotu Zamówienia polegającej na naprawie w/w urządzeń wg 

ceny roboczogodziny i kosztów dojazdu określonych przez wykonawcę najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy. 

 

5. Oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i 

zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia ofert winno być 

dołączone do oferty o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty. 

6. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 



7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – oferta musi obejmować wszystkie 

elementy opisu przedmiotu zamówienia.  

8. Oferty należy przesłać na adres email: zdomrtk@prv.login.net.pl do dnia 20 sierpnia 2021 r. 

do godziny 10:00. 

9. Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie kryterium ceny (cena – waga 100 %). Punkty w 

tym kryterium zostaną przyznane według następującego wzoru: 

 

CN - najniższa cena  
C =     -------------------------------   x 100 

CB - cena oferty badanej 

 

Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od podpisania umowy - 

Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następna według oceny końcowej. W 

przypadku, gdy zostaną złożone dwie oferty o takiej samej sumie punktów w  ocenie końcowej, 

Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie 

wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia 

postępowania. 

10. Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie podpisana umowa. 

11. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. 

13. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Pan Leszek Gajos, tel. 32 3633250, email: 

zdomrtk@prv.login.net.pl. 

 

 

 

Załączniki do zapytania: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Ogólne warunki umowy  

Załącznik nr 3 -  Wzór umowy  powierzenia  przetwarzania danych osobowych



Załącznik nr 1 do zapytania  

FORMULARZ OFERTOWY  

 
 

Dane Wykonawcy                                                             
 

1 Nazwa/imię i nazwisko 
osoby uprawnionej do 
reprezentacji wykonawcy  

 

2 Adres   

3 Nr Pesel 
(proszę podać w 
przypadku osób 
fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą) 

 

4 Nr NIP  

5 Nr Regon  

6 Osoba do kontaktu  

Imię i Nazwisko   

Numer telefonu  

Adres e-mail  
 

Przystępując do udziału w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, oferujemy realizację 

zadania zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zawartym w zapytaniu ofertowym 

(ust. 3 pkt 6) za cenę brutto (z podatkiem VAT), uwzględniającą wszystkie koszty związane z 

wykonaniem ww. usługi: 

      brutto: ………………PLN (słownie złotych: …………………….) 

 

Lp. 
URZĄDZENIA 
MEDYCZNE 

Cena za 
jeden 

przegląd  

Ilość 
przeglądów 

Cena za całość 
(kolumna 3x 
kolumna 4) 

1 2 3 
4 

5 

1 
SOMATOM EMOTION 16 -  
 

 2  

2 MAGNETOM AVANTO Dot Upgr  1  

3 MAGNETOM AVANTO Dot  2  

4 Platforma Syngo plaza  1  

5 
 
Platforma Syngo.via 

 1  

6 
Stacja robocza Syngo MM 
Workplace 

            1  

SUMA (wiersze 1 do 6)  

 

 
1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie wskazanym w 
zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zapytaniu 
ofertowym. 



2. Oświadczam, że  przedmiot zamówienia  będzie realizowany na bieżąco zgodnie ze 
zgłoszeniami Zamawiającego w okresie od zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy. 
3. Oświadczam, że dane w rejestrze, w którym widnieje wykonawca (KRS lub CEIDG) są 
aktualne na dzień składania oferty. 
4. Oświadczam, że oferta jest ważna i wiążąca przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym 
upływa termin do składania ofert. 
5. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie przelewem na rachunek wykonawcy 
wskazany w fakturze, w terminie wskazanym w umowie. 
6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
 

                                                                                               
………………………………………... 

                                                                (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 

 
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).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 



Załącznik nr 2 do zapytania 

 

Ogólne warunki umowy 

Umowa została zawarta dnia ………………….. r  bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych  w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 130 000 zł netto 

(nr sprawy …………….) pomiędzy: 

SPZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej 

z siedzibą: w Sosnowcu (41-200), Plac Medyków 2 

NIP: 6442776841  

adres do korespondencji: Sosnowiec (41-200), Plac Medyków 2 

reprezentowanym przez: 

- Pana Leszka Gajosa- Dyrektora - SPZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej 

zwany dalej Zamawiającym 
a:  

 ………………………………………… 

…………………………………………. 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”, o następującej treści : 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi okresowych konserwacji technicznych 

urządzeń medycznych w SPZOZ Zakład Diagnostyki Obrazowej wraz z wymianą 

materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i 

konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do 

dalszego użytkowania przez okres 12 miesięcy. 

2. Specyfikację przedmiotu umowy określa załącznik do umowy, który stanowi  kopia 

formularza ofertowego z oferty Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia rzeczywistych ilości zamawianych usług w stosunku do szacunkowej ilości 

potrzeb zawartej w załączniku do umowy. Zamawiający zobowiązuje się jednak do 

wykorzystania w trakcie realizacji umowy 75 % zamówienia. 

3. Przez konserwację urządzeń należy rozumieć wykonywanie czynności o charakterze 

prewencyjnym w formie obsługi okresowej mającej na celu podtrzymanie stałej gotowości 

eksploatacyjnej aparatury.  

4. W skład okresowych konserwacji technicznych urządzeń medycznych wchodzą w 

szczególności n/w czynności: 

1) dokonywanie kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatury, 

wykonywania okresowych konserwacji, czyszczenia elementów aparatury i urządzeń, 

sporządzania orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy, 

przeprowadzania testów bezpieczeństwa elektrycznego, legalizacji urządzeń - zgodnie z 

dokumentacją techniczną, najbardziej aktualną instrukcją obsługi aparatu i najbardziej 

aktualną instrukcją serwisową, stosownie do najnowszych zaleceń producenta oraz 

zgodnie z obowiązującymi normami, w szczególności z normą PN-EN 60601-1 i/lub 

PNEN 62353; 



2) potwierdzenia wykonania przeglądu wpisem w paszporcie technicznym urządzenia. Wpis 

ma zawierać następujące informacje: datę wykonania przeglądu, informacje o stanie 

technicznym aparatu, (aparat jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, aparat 

niesprawny, aparat dopuszczony warunkowo do użytkowania), datę następnego 

przeglądu. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania prac w 

karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę 

wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej, nazwę aparatu, model, nr seryjny, 

lokalizację (nazwa oddziału / zakładu), szczegółowy opis wykonanych czynności, wykaz 

wymienionych podczas przeglądu materiałów zużywalnych zalecanych przez producenta 

przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu, informacje o stanie technicznym 

aparatu (aparat sprawny, niesprawny, dopuszczony warunkowo do dalszej eksploatacji). 

Kartę Pracy (raport serwisowy) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 

3) wymiana podczas przeglądów okresowych materiałów zużywalnych (uszczelki, kable, 

przewody, filtry, zestawy serwisowe itp.) zalecanych przez producenta w najbardziej 

aktualnej instrukcji obsługi lub innych dokumentach, wykonania niezbędnych regulacji, 

korekt, kalibracji, przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu. Koszty robocizny i 

materiałów pokrywa Wykonawca; 

4) natychmiastowe, pisemne przekazanie Zamawiającemu informacji na temat 

stwierdzonych usterek lub wad koniecznych do usunięcia. W przypadku wyłączenia 

urządzenia z użytkowania Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na 

niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji, o wyłączeniu urządzenia z użytkowania. 

Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega 

naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla 

Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego; 

5) Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego; 

6) Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych; 

7) Sprawdzenie poprawności tworzenia kopii zapasowych; 

8) Zdalny monitoring aparatów przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 

5. Informacje dodatkowe: 
1) Podejmowane przez Wykonawcę czynności serwisowe, nie mogą być przyczyną utraty 

certyfikatów, świadectw technicznych i innych dokumentów danego aparatu, 
dopuszczających go do użytkowania; 

2) Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca zobowiązany będzie 
potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, zawierającym 
nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer 
seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa 
wzorowania i czas jego ważności; 

3) Jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja aparatu, bądź jego części, 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji i przedstawienia 
odpowiednich świadectw; 

4) Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu 
będącej w jego posiadaniu aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów, w 
siedzibie Zamawiającego; 

5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sprzętu zgodnie z 
harmonogramem przeglądów ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w 
sposób zgodny ze wskazówkami producenta i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), w czasie ustalonym w porozumieniu z 
pracownikiem Zamawiającego; 

6) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zleconych mu usług według najlepszej 
posiadanej wiedzy fachowej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez producentów 



urządzeń, dozoru technicznego, zasadami obowiązującymi przy wydawaniu orzeczeń 
technicznych oraz aktualnym poziomem technologicznym tego rodzaju usług; 

7) W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego, 
Wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i obowiązany jest 
uczestniczyć w rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje Wykonawcę o 
terminie i zakresie rewizji. W przypadku niedopuszczenia aparatu do dalszej eksploatacji 
w wyniku niewłaściwego przygotowania do rewizji, Wykonawca pokrywa koszty związane 
z ponownym przeprowadzeniem rewizji; 

8) W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu technicznego konieczności wykonania 
naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia wykazu części zamiennych 
wraz z określeniem przewidywanej ilości roboczogodzin niezbędnych do wykonania 
naprawy i przekazania tych informacji Zamawiającemu; 

9) Wykonawca zapewnia, że usługa przeglądów technicznych urządzeń medycznych 
będzie realizowana przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje lub 
uprawnienia do ich wykonywania. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione 
szkody, wyrządzone podczas wykonywania przeglądu technicznego aparatu; 

10) Wykonawca gwarantuje ciągłość usług przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania 
umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami 
jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 

11) Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przy realizacji usługi materiałów 
(części zużywalnych) fabrycznie nowych, oryginalnych i dobrej jakości. W sytuacji, gdyby 
uzyskanie fabrycznie nowych i/lub oryginalnych materiałów eksploatacyjnych było 
niemożliwe, Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o 
wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego zgody, wykorzystać używane 
(rekondycjonowane)  materiały eksploatacyjne; 

12) Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami producenta 
sprzętu, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem 
przepisów BHP i P.Poż; 

13) Wykonawca będzie wykonywał przeglądy w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zaistnieje 
konieczność wykonania w/w czynności w siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie 
poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu aparatu Zamawiający-Wykonawca i 
Wykonawca-Zamawiający ponosi Wykonawca, 

14) Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od wykonywania przeglądu i konserwacji, 
w przypadku nieprzewidzianej awarii aparatu; 

15) Koszty transportu są wliczone w koszt przeglądu; 
16) Czynności obsługowe Wykonawca będzie wykonywał za pomocą narzędzi i środków 

będących w posiadaniu Wykonawcy; 
17) Zamawiający wymaga wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z 

normą PN-EN 62353. (jeśli dotyczy); 
18) Osoba, która z ramienia Wykonawcy będzie wykonywała przedmiot zamówienia musi 

posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi sprzętu medycznego na 
poziomie dozoru i eksploatacji, o ile jest ono zasilane z sieci elektrycznej  oraz/lub 
świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi sprzętu medycznego zasilanego 
niepalnymi gazami medycznymi, o ile dane urządzenie jest zasilane gazami; 

19) Wykonawca zobowiązuje się dysponować co najmniej 2 osobami posiadającymi 
stosowne przeszkolenie producenta aparatury medycznej lub innego podmiotu 
posiadającego akredytację producenta do prowadzenia szkoleń inżynierów serwisu do 
wykonywania napraw i przeglądów technicznych , urządzeń wymienionych w powyższej 
tabeli. - potwierdzone certyfikatami z odbytych szkoleń /dołączyć kopie certyfikatów 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem/ oraz posiadają min. 2 letnie doświadczenie 
zawodowe. Zamawiający dopuszcza również przeszkolenie w zakresie serwisowania 
aparatury medycznej będącej przedmiotem zamówienia wydane przez firmy szkoleniowe 
niezależne od producenta i wymaga przedstawienia certyfikatów równoważnych 
odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z wskazaniem zakresu ww. szkolenia 



(zakres szkolenia powinien odpowiadać szkoleniom producenta aparatury medycznej). 
Dotyczy osób bezpośrednio biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia; 

20) Wykonawca musi posiadać instrumentarium pomiarowe do danego sprzętu, jaki 
serwisuje, z ważnym certyfikatem legalizacji; 

21) W przypadku przeglądu urządzeń, w których pojawiają się komunikaty o błędach lub 
konieczności wykonania przeglądu Wykonawca musi posiadać uprawnienia i 
dysponować odpowiednimi narzędziami do zerowania komunikatów i błędów – w ramach 
przeglądu muszą być zerowane komunikaty i błędy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności przeglądowo - konserwacyjnych 

zgodnie z właściwościami danego sprzętu/aparatury, obowiązującymi instrukcjami, 

standardami, normą, po pisemnym zgłoszeniu upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

7. Przedmiot zamówienia mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji   

urządzeń medycznych, posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń, 

przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń. 

8. Gwarancja na wymienione części zamienne i materiały nie może być krótsza od gwarancji 

danej przez producenta.  

9. „Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: 

1) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego 

przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową; 

2) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady; 

3) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w 

szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; 

4) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, 

powódź, zalanie itp.),normalnego zużycia rzeczy. 

10. Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwych 

warunków bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w 

szczególności  podjęcie kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności 

dezynfekcji sprzętu przed kontaktem z personelem Wykonawcy). 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawność techniczną obsługiwanych 

urządzeń medycznych. 

12. Wykonawca, personel Wykonawcy oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy 

przy realizacji niniejszej umowy są zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji 

dotyczących Zamawiającego, w tym technicznych, medycznych, finansowych, prawnych i 

organizacyjnych uzyskanych w trakcie realizacji umowy, niezależnie od form przekazania 

tych informacji oraz ich źródła, które zostały wyraźnie wskazane Wykonawcy jako informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność za naruszenie tego nakazu 

spoczywa na Wykonawcy.  

13. Wykonawca po dokonanym przeglądzie ma obowiązek sporządzenia raportu serwisowego i 

certyfikat sprawności aparatu/urządzenia. Podpisany przez Zamawiającego raport serwisowy 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. 

14. Do realizacji niniejszej umowy, osobą wyznaczoną przez Zamawiającego jest:  …………..; 

Ze strony Wykonawcy …………………………… 

 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalna całkowita wartość umowy wynosi …………zł netto............................ zł brutto, w 

tym podatek VAT………. 

2. Ceny jednostkowe za konserwacji sprzętu i aparatury medycznej określa Formularz      



ofertowym. Cena przeglądu obejmuje koszty wszystkich niezbędnych czynności, które 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu podtrzymania stałej gotowości 

eksploatacyjnej sprzętu i aparatury medycznej, w tym m. in. koszty dojazdów Wykonawcy. 

3. Po każdorazowym dokonaniu czynności okresowych konserwacji technicznych urządzeń 

medycznych wykonawca wystawi fakturę. Podstawą rozliczenia za usługi przeglądowo - 

konserwacyjne jest cena wynikająca z Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do 

niniejszej umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania 

faktury (zgodnie z ofertą). 

5. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich 

korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF 

na wskazany adres poczty e-mail: zdomrtk@prv.login.net.pl. 

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z dodatkowej usługi nie opisanej w 

Przedmiocie Zamówienia polegającej na naprawie urządzeń stanowiących przedmiot 

zamówienia Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wg ceny roboczogodziny  i 

kosztów dojazdu  w wysokości…………………….. . 

 

§ 3 

Zmiana umowy 

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty gdy: 

1) zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy; 

2) podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w 

szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w 

ofercie; 

3) w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z 

nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a 

czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany 

stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp.; 

4) zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia; 

5) dotyczy zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku 

zaistnienia takich zmian, przy czym cena netto pozostaje bez zmian; 

6) konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w zapytaniu ofertowym. 

2.   Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i 

porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 4 

Kary umowne i wypowiedzenie umowy 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 20 % wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy. 

mailto:zdomrtk@prv.login.net.pl


2. Nienależycie wykonywanych konserwacji, których następstwem będzie niesprawna 

aparatura Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% wartości 

ryczałtowej wynikającej z Formularza ofertowego i odnoszącej się do tej aparatury, za każdy 

dzień jej niesprawności. 

3. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 2 

ust. 4, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od 

wartości nieopłaconych faktur. 

4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 

% wartości łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

5. Za ujawnienie treści określonych w § 1 ust. 12 Zamawiający ma prawo do rozwiązania 

umowy bez wypowiedzenia oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 25% 

wynagrodzenia umowy brutto. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

2. W przypadku niezrealizowania (przekroczenie umówionych terminów o więcej niż 4 dni lub 

nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma 

prawo odstąpić od umowy po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wykonania 

zamówienia. 

3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności, 

wynikających z niniejszej umowy w tym również odsetek za opóźnienie. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania przez okres 12 miesięcy. 

8. Spory mogące powstać między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzyga 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

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

stron/w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanych podpisów elektronicznych 

przedstawicieli obu stron. 

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – formularz cenowy  

Załącznik nr 3 – umowa powierzenia danych osobowych 

 

Wykonawca:                                                                 Zamawiający: 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do umowy  

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

zawarta w Sosnowcu w dniu …………………… pomiędzy: 

 

……………………………………………………….……………………………………………..……. 

z siedzibą ………………………………………………………………………….……………… 

…………………………………………………………….zwaną w dalej „Administratorem 

danych", 

reprezentowanym 

przez:…………………………………………………………………………………… 

a  

………………… z siedzibą ………………….zwanym dalej „Podmiotem przetwarzającym” 

reprezentowanym 

przez:…………………………………………………………………………………… 

 

§ 1 

Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 

1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 

1. ……………………………………………………….. oświadcza, że jest Administratorem 

danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w zakresie danych osobowych powierzonych do 

przetwarzania, a określonych w §3 ust.1 niniejszej umowy. 

2. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, dane osobowe do 

przetwarzania, w celu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § …. umowy z 

dnia …………….. w zakresie świadczenia ………………………………… 

3. Administrator danych wyznaczył do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy Inspektora 

ochrony danych Pana Leszka Gajosa, z którym można kontaktować kierując 

korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „dane osobowe” lub 

bezpośrednio przesyłając informacje na adres e-mail: zdomrtk@prv.login.net.pl oraz 

telefonicznie pod numerem tel. 32 3633250. 



4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową oraz krajowymi i unijnymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 

wymogi krajowego i unijnego prawa powszechnie obowiązującego.  

§3 

Zakres i cel przetwarzania danych 

 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone dane osobowe w formie 

elektronicznej w celu wynikającym z umowy z dnia ………….. 

2. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe w następujących zbiorach: 

a) w zbiorze pacjenci; 

b)  w zbiorze archiwum . 

§ 4 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego 

 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym. 

z przetwarzaniem danych osobowych, wymaganych krajowymi i unijnymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego zgodnie z art. 32 RODO. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 

przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 

przetwarzanych danych umowy, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej 

zakończeniu. 

4. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z 

przetwarzaniem lub rozwiązaniem umowy na świadczenie usług zobowiązany jest: 

a) zaprzestać przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w celu realizacji 

zawartej umowy; 

b) zwrócić wszystkie dane osobowe Administratorowi; 

c) usunąć trwale wszelkie ich kopie ze wszystkich elektronicznych nośników 

informacji do dnia obowiązywania umowy powierzenia. 

5. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym 

zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane 

dotyczą oraz wywiązywania się z innych obowiązków określonych krajowymi i unijnymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego w art. 32-36 RODO. 



6. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin od chwili wykrycia 

incydentu zgodnie z art. 33 RODO. 

7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7 zawiera co najmniej: 

a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości 

wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz 

kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy 

naruszenie; 

b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub 

oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej 

informacji; 

c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 

d) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu 

zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych 

przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych 

skutków. 

§ 5 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot 

przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 

spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego w siedzibie administratora danych w ustalonym przez strony umowy 

terminie. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych 

podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 

7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z Umowy oraz krajowych i unijnych 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

§ 6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

 

1. Administrator danych nie wyraża zgody na dalsze powierzenie danych osobowych w 

celu świadczenia usług objętych umową główną z dnia …………….. 

 

 

 

§ 7 



Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

 

1. Podmiot 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. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 

administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 

przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych 

do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 

lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 

przetwarzającym tych danych osobowych w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez organ nadzoru.  

3. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez 

Administratora danych.  

§ 8 

Czas obowiązywania umowy 

 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ……………………. o 14 dni 

dłuższą od daty zakończenia umowy głównej). 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

§ 9 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, 

gdy Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

§ 10 

Zasady zachowania poufności 

 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, które uzyskał w związku z realizacją umowy, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 



zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba 

że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa lub Umowy. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

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

stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa 

polskiego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 

sąd właściwy dla Administratora danych. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

…………………………          ………………………………. 

Administrator danych           Podmiot przetwarzający 
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