Piastów, dnia 02.12.2016 r.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 5/2016 na:
„Rozbudowę systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej PIASTUN”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a
ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.) dokonuje zmiany treści
SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu dot. ww. postępowania
przetargowego:
W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, § 7 ust. 11 przyjmuje brzmienie:
„W przypadku zwłoki w regulowaniu przez Zamawiającego płatności, w terminach określonych w § 3
ust. 1, od kwoty niezapłaconej wartości faktury Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek
ustawowych w wysokości wynikającej z art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego.”
W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, § 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

„Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do: dostawy sprzętu komputerowego; zainstalowania, wdrożenia i zapewnienia działania
oprogramowania, Internetu; ubezpieczenia oraz oznakowania antykradzieżowego sprzętu
komputerowego. Kwestię powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych Strony
szczegółowo określą w odrębnej Umowie, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Umowy.”
W załączeniu:
„Projekt Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych” – stanowiący załącznik nr 4 do

Umowy.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Nie ulega zmianie termin składania ofert.
Z poważaniem
/-/
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Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Opracowała: Anna Nyrek-Koczkodaj

Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
nr ……..
zawarta w dniu ………….
zwana dalej także „Umową powierzenia”
pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „PIASTUN”, z siedzibą: w Piastowie,
ul. M. Reja 1, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000122279,
NIP: 534-21-31-788, REGON: 016391637,
reprezentowanym przez: dr n. med. Mateusza Kuczabskiego – Dyrektora SP ZOZ,
a
…. z siedzibą w ......, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ….,
…. Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem ………, o kapitale zakładowym w wysokości …. zł,
NIP: ….., REGON: ….., zwana w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
…. – Prezesa (Członka) Zarządu / Prokurenta / Pełnomocnika
wspólnie zwanymi w treści Umowy „Stronami”
o następującej treści:
§1
Powierzenie przetwarzania danych
1. W związku z zawarciem w dniu ……. roku pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami umowy nr …..
na utrzymanie oraz rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi przychodni,
zwaną dalej „Umową nr ….”.
1) na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2016 r., poz. 922, zwanej dalej „Ustawą”), SPZOZ PIASTUN powierza, a Wykonawca przyjmuje
do przetwarzania dane osobowe niezbędne do wykonywania Umowy nr …, na podstawie
danych przekazanych przez SPZOZ PIASTUN;
2) zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zbiory danych osobowych gromadzonych
za pomocą oprogramowania: - Zintegrowany System Informatyczny do obsługi przychodni
(ew. nazwa);
3) Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie
i w celu przewidzianym w Umowie nr …. .
2. Dane osobowe w zależności od potrzeb będą przetwarzane przez Wykonawcę w siedzibie SPZOZ
PIASTUN lub Wykonawcy lub miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Fakt każdorazowego
przekazania danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego poza jego siedzibę, potwierdza
na piśmie upoważniony pełnomocnik Wykonawcy. Wykonawca zapewni ochronę danych
osobowych w przypadku ich przetwarzania poza siedzibą SPZOZ PIASTUN.

§2
Zasady przetwarzania danych
1.

2.

3.

4.

Stosownie do wymogów Ustawy, SPZOZ PIASTUN powierza, a Wykonawca przyjmuje
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wykonania Umowy, o której mowa w § 1 ust.
1.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których
mowa w § 1 środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych,
co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy.
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą, przy użyciu
urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń zawartych
w niniejszej umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
ich nieważności.
§3
Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić
wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do:
1) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych
danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego
oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób
posiadających wydane przez niego upoważnienie;
3) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych;
4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
5) dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych
osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia,
między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności
danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych.
2. SPZOZ PIASTUN jest uprawnione do kontrolowania Wykonawcy w zakresie przetwarzania danych
osobowych, pod względem zgodności z Umową powierzenia oraz oceny zgodności przetwarzania
danych z Ustawą.
3. W celu wykonania kontroli upoważnieni pracownicy SPZOZ PIASTUN mają prawo:
1) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, i przeprowadzenia
niezbędnych czynności kontrolnych;
2) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego;
3) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do
przetwarzania danych,
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się Wykonawcy.

§4

1.

2.
3.

4.

5.

Współdziałanie Stron
Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy powierzenia będą ze sobą ściśle
współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących
mieć wpływ na wykonanie Umowy powierzenia.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z niniejszej Umowy powierzenia
innej osobie lub podmiotowi bez uprzedniej zgody SPZOZ PIASTUN na piśmie.
SPZOZ PIASTUN ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy powierzenia
przez Wykonawcę poprzez przeprowadzenie niezapowiedzianych, doraźnych kontroli sposobu
przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez
Wykonawcę.
Na zakończenie kontroli, o której mowa w ust. 3, przedstawiciel SPZOZ PIASTUN sporządza
protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele stron. Przedstawiciel Wykonawcy może
wnieść jednostronnie zastrzeżenia do protokołu.
Po kontroli, o której mowa w ust. 3, SPZOZ PIASTUN może zredagować i żądać wykonania
zaleceń pokontrolnych, o ile są one zgodne z niniejszą Umową, oraz określić termin ich realizacji.
§5
Czas obowiązywania Umowy powierzenia
Przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu Umowy powierzenia

1.
2.

Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia do dnia …… r.
Po rozwiązaniu Umowy nr … lub niniejszej Umowy, Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż
w terminie do 14 dni, dokona zwrotnego transferu danych. Powierzenie przetwarzania danych
w zakresie objętym umową trwa do upływu terminu wskazanego w ustępie poprzedzającym.
§6
Warunki rozwiązania od Umowy powierzenia

Umowa powierzenia może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia
w przypadku:
1) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowienia niniejszej Umowy powierzenia;
2) wyrządzenia przez Wykonawcę przy realizacji Umowy powierzenia szkody SPZOZ PIASTUN;
3) uporczywego wstrzymywania się z realizacją zaleceń pokontrolnych;
4) wszczęcia postępowania sądowego przeciw Wykonawcy w związku z naruszeniem ochrony
danych osobowych;
5) sytuacji rozwiązania Umowy nr ….. .
§7
Naruszenie ochrony danych osobowych
W przypadku naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego SPZOZ PIASTUN zostanie
obciążone grzywną lub zobowiązane do wypłaty odszkodowania, Wykonawca zobowiązuje się do
zwrotu poniesionych z tego tytułu szkód.

§8

1.

2.
3.

4.
5.

Postanowienia końcowe
W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od niniejszej Umowy powierzenia
Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz
skasowania wszelkich kopii tych danych, będących w posiadaniu Wykonawcy oraz podjąć stosowne
działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na
podstawie niniejszej Umowy powierzenia.
Wszelkie zmiany do Umowy powierzenia powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2016 r., poz. 922).
Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.

SPZOZ PIASTUN:

WYKONAWCA:

