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5/PNP/SW/2020  Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

Umowa usługi wzór 
 
zawarta w dniu …………….. roku w Katowicach, pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi wpisanym do rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 
KRS 0000011889, adres: ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice NIP: 634-23-09-181, zwanym 
dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez: 
dr n. med. Piotr Grazda – kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
 
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
łącznie zwani takz e „Stronami”. 
 

§ 1 
Podstawa prawna zawarcia umowy 

Umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer: 

32/PNP/SW/2019, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych. 

 

§2 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi dzierżawy oraz serwisowania 
urządzeń drukująco-kopiujących wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych 
określonych w SIWZ oraz ofercie przetargowej. 

2. Pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ stanowiącym integralną część 
umowy i obejmuje w szczególności: 
a) dostawę fabrycznie nowych urządzeń, 
b) dostawę i instalację serwera oraz oprogramowania,  
c) konserwację i serwisowanie urządzeń, 
d) naprawy i przeglądy urządzeń, 
e) dostarczanie wszystkich koniecznych części, jak również tonerów,  
f) wymianę części i materiałów eksploatacyjnych - za wyjątkiem wymiany pojemników z 

tonerem, zbiorników na zużyty toner, papieru. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu zamówienia w ilościach uzależnionych 

od swoich rzeczywistych potrzeb.  
4. Zamawiający ma prawo jednostronnie zwiększyć zakres realizacji przedmiotu umowy maks. o 

30% ilości wydruków lub kopii, co Wykonawca niniejszym akceptuje i wyraża na to zgodę, a co 
jest zgodne z art. 34 ust. 5 Pzp. Podwyższenie zakresu realizacji przedmiotu umowy w powyższy 
sposób wiązać się będzie z proporcjonalnym podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy – maks. 
o 30%, względem ceny wskazanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 

5. Ograniczenie przez Zamawiającego w zakresie liczby wydruków lub kopii realizacji przedmiotu 
umowy może nastąpić w zakresie zmniejszenia ilości asortymentu objętego usługą, w danym 
okresie rozliczeniowym – maks. o 30%. Ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy w 
powyższy sposób wiązać się będzie z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy 
– maks. o 30%, względem ceny wskazanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie.  Tak dokonana 
zmiana przedmiotu umowy, nie będzie stanowić odstąpienia od umowy nawet w części, ani też 
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nie będzie skutkować odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązani, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu 
żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze. Zmiana przez Zamawiającego zakresu przedmiotu 
umowy może mieć charakter tymczasowy, bądź stały. 
 

§3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Konserwacja urządzeń odbywać się będzie zgodnie z zaleceniami producenta. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za szkody wynikłe z niewykonania lub 

nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa obciążają odpowiedzialnością Zamawiającego. 

3. Wszelkie czynności stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą przez Wykonawcę 
podejmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00. Powyższe nie 
dotyczy zgłoszeń awaryjnych które winny być wykonane niezwłocznie.  

4. Zamawiający dopuszcza pozostawienie tonerów do urządzeń u Zamawiającego w celu 
dokonania ich wymiany przez pracowników Działu Gospodarczego w ilości zapewniającej 
zachowanie ciągłości pracy wszystkich urządzeń. 

5. W przypadku uszkodzenia urządzenia Wykonawca przywraca jego pełną funkcjonalność w 
nieprzekraczalnym terminie jednego dnia roboczego od zgłoszenia awarii. W przypadku braku 
możliwości usunięcia awarii, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze o 
parametrach nie gorszych niż urządzenia opisane w SIWZ.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania oraz instalowania w urządzeniach 
wielofunkcyjnych materiałów eksploatacyjnych, za wyjątkiem papieru, w tym m.in. tonerów 
(producenta urządzeń), części zamiennych wskazanych w dokumentacji technicznej właściwej 
dla danych urządzeń.  

7. Wykonawca dostarcza niezbędne wyposażenie zapewniające zachowanie ciągłości pracy w/w 
systemu. 

8. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu rejestrację zgłoszeń on-line w programie serwisowym 
Wykonawcy, udostępni dostęp do historii obsługi technicznej poszczególnych urządzeń 
Zamawiającego, protokołów napraw oraz wymienionych części zamiennych i materiałów 
eksploatacyjnych. 

9. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu comiesięczny raport dokonanych wydruków 
zawierający ilość wydrukowanych stron A4 w okresie rozliczeniowym dla każdego urządzenia 
z podziałem na zdefiniowane  konta kosztów. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądów stanu technicznego urządzeń 
objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawia w formie pisemnej każdorazowo pełny raport wykonanych 
przeglądów. 

11. Wykonawca zobligowany jest do odbioru wszelkich odpadów powstałych w związku z 
realizacją niniejszej umowy, w tym tonerów lub pojemników. 

12. Wykonawca zobligowany jest do ubezpieczenia poszczególnych urządzeń od wszelkich ryzyk 
w toku trwania umowy zgodnie z ich wartością. 

13. Własność ogółu urządzeń przechodzi na Zamawiającego po zakończeniu umowy, z chwilą 
zapłaty wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej 48 czynszom miesięcznym brutto 
określonym w § 6 ust. 1 b) albo z chwilą ustania umowy w skutek upływu terminu realizacji 
umowy, o którym mowa w § 5. Przeniesienie prawa własności nie wymaga dodatkowych 
umów. 

14. Wykonawca zobowiązuje się: 
– wykonać przyjazd serwisu w przypadku awarii systemu lub urządzenia w czasie ………. 
godzin roboczych 
– wykonać usunięcie usterki systemu do zarządzania wydrukiem w czasie ………. godzin 
roboczych 
̶  wykonać usunięcie usterki urządzenia w czasie ………. godzin roboczych.  

15. Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób 
wykonujących czynności konsekracji, napraw, usuwania awarii i obsługi zgłoszeń on-line 
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(kopię umów o pracę), a także oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–
5  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały 
okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

16. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych 
przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, 
oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody 
odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 

17. Wykonawca, może zastąpić osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie 
powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. 

18. Wykaz pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia związanych z 
przedmiotem umowy Wykonawca przekaże zamawiającemu przed podpisaniem umowy 
(załącznik nr 3 do umowy). 

19. W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 10, wykonawca zobowiązany jest 
do pisemnego przedłożenia w terminie 5 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi 
zmiany umowy. 

20. W przypadku nie przedstawienia informacji lub dokumentów w terminach, o których mowa w 
ust. 15, 16 lub 19 Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 200,00 zł. 

21. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 15, 16, 19 lub 
zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w załączniku nr 3 do umowy, Zamawiający ma 
prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo karę umowną w wysokości 1% całkowitej 
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

 
§ 4 

Nadzór 
1. Nadzór nad realizacją umowy pełnić będzie ze strony Zamawiającego: ……………………..……….  

tel. ……………………………… 
2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy będzie pełnić: ……………………….…………..  

tel. ………………………………… 
 

§ 5 
Termin realizacji umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas określony 48 miesięcy od dnia ……………….. do dnia ……………….. 
 
 

§ 6 
Wynagrodzenie 

1. Z tytułu nalez ytej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacic  
Wykonawcy wynagrodzenie w okresach rozliczeniowych miesięcznych, zgodne z cenami na 
wydruk lub kopię oraz dzierz awę okres lonymi w złoz onym przez Wykonawcę formularzu 
ofertowo-cenowym, stanowiącym integralną częs c  umowy i podstawę do rozliczen  finansowych 
między Stronami, w następującej wysokos ci:  
a) - …………..… zł netto za 1 wydruk i kopię jednostronną formatu A4 monochromatyczną,  

- …………….. zł brutto za 1 wydruk i kopię jednostronną formatu A4 monochromatyczną,  
- ………..…… zł netto za 1 wydruk i kopię jednostronną formatu A4 kolorową,  
- …………….. zł brutto za 1 wydruk i kopię jednostronną formatu A4 kolorową,  
- ………………..……… zł netto miesięcznie za dzierżawę urządzeń 
-………………………… zł brutto miesięcznie za dzierżawę urządzeń 

b) za realizację umowy, wartość nie przekroczy kwoty: 
- ……………………… zł netto 
- ……………………… zł brutto 

 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowien  niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT, wpływającej na wysokos c  wynagrodzenia Wykonawcy. 
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3. Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy ………………………………………………….. (nr_rachunku_bankowego), w terminie do 60 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, kto ra jest zgodna z 
dokumentem, o kto rym mowa w § 3 ust. 7 umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego, o 
kto rym mowa w zdaniu pierwszym, wymaga aneksu do umowy. 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciąz enia rachunku bankowego Zamawiającego.  
5. Za prawidłowo wystawioną fakturę uwaz a się fakturę, w kto rej wynagrodzenie będzie wyliczone 

według cen jednostkowych brutto, chyba, z e inny sposo b wyliczenia wynagrodzenia jest 
nakazany w ogo lnie obowiązujących przepisach prawa oraz zawierającą adnotację o 
mechanizmie podzielonej płatnos ci, jes li włas ciwe przepisy prawa wymagają takiej adnotacji. 

6. W przypadku niezastosowania przez Wykonawcę adnotacji o mechanizmie podzielonej płatnos ci, 
wskutek czego zapłata przez Zamawiającego zostanie dokonana z pominięciem tego 
mechanizmu, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione 
przez Zamawiającego w związku z odpowiedzialnos cią za rozliczenie nalez nego podatku VAT. 

7. Wykonawca os wiadcza, z e rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyz ej jest zbiez ny z 
rachunkiem bankowym zawartym w wykazie podmioto w, o kto rym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy o podatku od towaro w i usług. 

8. W przypadku braku zbiez nos ci, o kto rej mowa w ust. 7 powyz ej i dokonania przez Zamawiającego 
zapłaty na rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyz ej, Wykonawca odpowiada wobec 
Zamawiającego za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z 
odpowiedzialnos cią za rozliczenie nalez nos ci publicznoprawnych. 

9. Towar wyszczego lniony na fakturach VAT wraz z kodami, będzie zgodny z nazewnictwem 
okres lonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

10. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finanso w publicznych, strony uzgadniają, z e w 
przypadku opo z nienia w zapłacie nalez nego Wykonawcy wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 6 
ust. 1 powyz ej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy przysługujące mu odsetki wyłącznie na 
podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu. 

11. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 1 jest stałe przez czas trwania umowy i nie będzie 
podlegac  waloryzacji oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu nalez ytej 
i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji niniejszej umowy, z licencja do 
oprogramowania włącznie oraz dojazdami przedstawicieli Wykonawcy, bez względu na ilos c  
przyjazdo w, z zastrzez eniem ust. 12 poniz ej. 

12. W przypadku zmian wysokos ci minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokos ci stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i 
wysokos ci opłat do pracowniczych plano w kapitałowych, o kto rych mowa w ustawie z dnia 4 
paz dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jez eli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamo wienia przez Wykonawcę, nie wczes niej niz  z dniem wejs cia w z ycie 
przepiso w, z kto rych wynikają w/w zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie 
proporcjonalnie do zmiany tych koszto w. Kaz dorazowo przed wprowadzeniem zmiany 
wynagrodzenia, Wykonawca jest obowiązany przedstawic  Zamawiającemu na pis mie, wpływ 
wyszczego lnionych w ust. 5 zmian, na koszty wykonania zamo wienia oraz propozycję nowego 
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następuje w formie aneksu do umowy 
 

 
§ 7 

Kary umowne 
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej: 

a) w przypadku opóźnienia w wykonywaniu czynności określonych § 3 ust. 14 w wysokości 
0,01 % wartości zamówienia brutto  wskazanego w § 6 ust. 1 lit. b umowy, za każdą godzinę 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

b) w przypadku nie usunięcia awarii któregokolwiek z urządzeń w żądanym terminie i 
niedostarczeniu urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenia opisane 
w SIWZ w wysokości 0,2 % wartości zamówienia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 lit. b umowy, 
za każdą dobę niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
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c) w przypadku wystąpienia przerwy w funkcjonowaniu sytemu druku podążającego zostaną 
naliczone kary umowne w wysokości 0,01 % wartości zamówienia brutto wskazanego w § 6 
ust. 1 lit. b umowy, za każdą godzinę niewykonania lub nienależytego wykonania, 

d) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy -  w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 
lit. b umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpic  od umowy, bez koniecznos ci uprzedniego wzywania 
Wykonawcy do nalez ytej realizacji umowy, i naliczyc  karę umowną w wysokos ci 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto łącznego, okres lonego w § 6 ust. 1 lit. b umowy, o kto rej mowa 
w ust. 1 lit. b powyz ej, w przypadkach, gdy: 
a) jednorazowe opóźnienie Wykonawcy względem terminów określonych w § 7 ust. 1 a), b), lub 

c), przekroczy 7 dni kalendarzowych, 
b) Zamawiający stwierdzi co najmniej trzykrotne nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę,  
c) w razie wystąpienia innych niż powyższe okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, które 

uniemożliwiają dalszą realizację umowy, przez co należy rozumieć w szczególności utratę 
przez Wykonawcę koniecznych uprawnień do realizacji Przedmiotu umowy, ograniczenia 
przez Wykonawcę zakresu realizowanych usługi lub jej jakości. 

3. Zamawiający ma prawo potrącic  kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.  
4. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okolicznos ci powodujących, iz  wykonanie umowy nie 

lez y w interesie publicznym, czego nie moz na było przewidziec  w chwili jej zawarcia, 
Zamawiający ma prawo odstąpic  od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomos ci o 
zaistniałych okolicznos ciach. Wykonawca moz e wyłącznie z ądac  wynagrodzenia za nalez yte 
wykonanie częs ci umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokos c  
zastrzez onych kar umownych.  

6. Zapłata kary umownej, o kto rej mowa w ust. 1 lit. a powyz ej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
realizacji Przedmiotu umowy. 

7. Jez eli Wykonawca opo z nia się z rozpoczęciem lub zakon czeniem realizacji usługi tak dalece, z e 
nie jest prawdopodobne, z eby zdołał ją ukon czyc  w czasie umo wionym, bądz  jest juz  opo z niony 
względem umo wionego terminu, Zamawiający moz e bez uprzedniego wezwania, mając na 
uwadze cel umowy, powierzyc  wykonanie usługi podmiotom trzecim na koszt i ryzyko 
wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

8. W przypadku zastępczego wykonania usługi, zgodnie z ust. 7 powyz ej, w związku z opo z nieniem 
Wykonawcy względem umo wionego terminu, Wykonawca nie będzie obciąz any karą umowną, o 
kto rej mowa w § 7 ust. 1 lit. a), b) lub c) umowy, z tytułu opo z nienia w realizacji przedmiotowej 
usługi, począwszy od dnia zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego podmiotom 
trzecim. 

9. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o kto rych mowa w ust. 2 powyz ej winno nastąpic  w terminie 
3 miesięcy od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okolicznos ci stanowiącej podstawę 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności.  
2. Strony przewidują zmianę umowy polegającą na skróceniu terminu jej realizacji w sytuacji 

pozyskania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na wcześniejszą zapłatę 
wynagrodzenia tytułem czynszu, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit b, oraz w przypadkach 
wskazanych w art. 144 ustawy PZP. 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot 
tworzący. Czynność prawna dokonana bez zgody, o której mowa powyżej, jest nieważna.  

4. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem bezskuteczności: 
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− jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym 
wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności 
uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich; 

− nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub 
pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela Zamawiającego; 

− nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, hipoteki, przekazu oraz o skutku 
subrogacji ustawowej lub umownej; 

− celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie udzieli upoważnienia, w tym 
upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową 
działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.  

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia woli obejmującego treść 
umowy o cechach poręczenia zobowiązania Zamawiającego, stanowi naruszenie przez 
Wykonawcę zakazu umownego, bez względu na skuteczność prawną składanego oświadczenia 
woli. 

5. Wykonawca zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości, co następuje: 
− zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez 

Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 
Wykonawcy lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy; 

− umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek 
formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić 
wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie 
pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

6. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 4 lub 5, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % wartości 
zamówienia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 lit. b umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie 
narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie w drodze 
negocjacji, w razie braku porozumienia Stron sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie 
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  
10. Wszystkie załączniki wskazane w treści niniejszej umowy a także SIWZ wraz z załącznikami, 

stanowią integralne części umowy. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA 
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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
zawarta dnia ………………… roku pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza, z siedzibą 40-052 Katowice 

ul. Głowackiego 10 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000011889, NIP: 634-23-09-

181,  REGON:  271241038 

reprezentowanym przez: 

dr n. med. Piotr Grazda  

Dyrektor  (Administrator Danych) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza 

Załogi z siedzibą w Katowicach  

zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”  

oraz 

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

reprezentowana przez:  

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

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” 

łącznie zwane „Stronami”, a odrębnie „Stroną” 

 

§  1  

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 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  

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r, zwanego w dalszej 

części „Rozporządzeniem”, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym 

w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

§  2  

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące 

rodzaje danych osobowych:   

• Dane zwykłe (w tym: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, PESEL) 

• Szczególne kategorie danych (w tym: dotyczące udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej) 

2. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób: 
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- pracownicy Administratora i personel Administratora zatrudniony na innej 

podstawie niż umowa o pracę, 

- pacjenci Administratora, 

3. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Podstawowej  5/PNP/SW/2020 

4. Zakres danych osobowych wymienionych powyżej jest maksymalnym katalogiem danych, 

które mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy. Zakres danych może ulec 

zmianie w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

§  3  

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 związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 

Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.   

4. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania 

Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych. 

5. Podmiot przetwarzający dostarcza Administratorowi Danych wykaz upoważnionych osób. 

6. O każdym udzieleniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobie lub jego 

cofnięciu, Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora Danych Osobowych 

Administratora.  

7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa 

w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu 

8. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 

zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

9. 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 obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

10. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 

zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w czasie nie przekraczającym 24 h.  

Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną 

dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku 

powiadomienia organ nadzoru. 

11. Podmiot przetwarzający oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel podmiotu 

przetwarzającego prowadzą rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania 

dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 Rozporządzenia. 

§  4  
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Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

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. 

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 Podstawowej. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez cały okres obowiązywania Umowy 

Podstawowej, o której mowa w § 2 punkt 3 powyżej oraz po upływie okresu przedawnienia 

roszczeń wynikających z Umowy Podstawowej. 

§  5  

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy lub Rozporządzenia. 

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

przetwarzającego i z minimum 7 dniowym uprzedzeniem. 

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 określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

§  6  

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Podstawowej po 

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.   

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

polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 

nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje 

i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków w zakresie ochrony 

danych. 

§  7  

Oświadczenia Stron 
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1. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich 

przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu. 

2. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętym Umową i Umową 

Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy.  

3. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, 

wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający zapewnia 

wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą. 

§  8  

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 Pracowników Urzędu upoważnionych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych 

powierzonych przez Administratora danych.  

§  9  

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas trwania Umowy Podstawowej, o której mowa w § 2 

pkt 3 powyżej. 

2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 2 pkt 3 powyżej skutkować będzie ustaniem 

niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, o której mowa w § 2 pkt 3 powyżej ze skutkiem 

natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Wykonawca narusza 

zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy. 

§  10  

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 lub Rozporządzeniem; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych; 
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§  11  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych [IODO] w Samodzielnym Publicznym 

Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi e-mail: n.giza@zozmswia.katowice.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych [IODO] w Podmiocie Przetwarzającym lub 

pełnomocnikiem Podmiotu Przetwarzającego właściwym z uwagi na przedmiot Umowy:  

e-mail: …………………………………………. tel: ……………………………….. 

§  12  

Postanowienia końcowe 

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

2. Każdorazowo przez pojęcie „dni” rozumie się dni kalendarzowe. 

3. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a Umowy Podstawowej, 

pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Oznacza to także, że kwestie dotyczące 

przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem a Przetwarzającym należy 

regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień. 

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy ustawy krajowej o 

ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia. 

5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy Administratora danych. 

6. Zawarcie niniejszej umowy uchyla dotychczasową obowiązującą obustronnie umowę w 

przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 

 

 

 

_______________________                                                           ____________________ 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 

 

 


