Załącznik nr 2
Zała
do zapytania ofertowego 09/ZP/2020/Z

UMOWA
Wzór

…/2020
nr umowy / rok

na
świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji
Inspektora Ochrony Danych w Szpitalu Chorób Płuc
w Pilchowicach

STRONY UMOWY
PARAMETR

Nazwa firmy
Adres firmy
NIP
REGON
Rejestr KRS
Telefon
Fax
WWW
E-mail

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa
44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31
969-11-62-275
276215293
0000050139
32 331-99-03
32 331 99 08
www.szpital-pilchowice.pl
szpital@szpital-pilchowice.pl

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W SZPITALU CHORÓB PŁUC W PILCHOWICACH

UMOWA
Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy:
Nazwa
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa
Adres
44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31
Organ
Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy KRS
Rejestracyjny
Reprezentant I lek. med. Joanna Niestrój - Ostrowska
zwanym dalej Zamawiającym (Administratorem danych),
a
Nazwa
Adres
Organ
Rejestracyjny
Reprezentant
zwanym dalej Wykonawcą (Podmiotem przetwarzającym dane),

NIP
REGON

9691162275
276215293

Nr KRS

0000050139

Stanowisko Dyrektor

NIP
REGON
Nr KRS
Stanowisko

Strony zawierają umowę na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania ofertowego
na podstawie art.4.8 Ustawy Pzp; nr sprawy 09/ZP/2020/Z o następującej treści następującej:
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych
w Szpitalu Chorób Płuc na zasadach opisanych w Rozporządzeniu 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 RODO) oraz ustawie z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi.
2. W ramach umowy Wykonawca, zobowiązany jest do kompleksowej obsługi z zakresu ochrony danych
osobowych, która będzie polegała. na wykonywaniu następujących czynności:
a) informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają
dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO, innych przepisów Unii oraz
przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych i doradzanie im w tych
sprawach,
b) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia i innych przepisów Unii lub przepisów prawa
krajowego o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w
dziedzinie ochrony danych osobowych w tym podział obowiązków, działania zwiększające
świadomość, udzielanie zaleceń w tym zakresie,
c) nadzorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO, w szczególności poprzez
przeprowadzanie audytów i opracowywanie sprawozdań z zaleceniami dla administratora co do
oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie wykonania w tym zakresie zgodnie z art. 35
RODO,
d) współpraca z organem nadzorczym,
e) pełnienie punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem,
w tym z uprzednim konsultacjami, o których mowa w art. 36,
f) szkolenie nowo przyjętych pracowników w zakresie RODO,
g) szkolenia na bieżąco pracowników z obowiązków wynikających z RODO,
h) opracowywanie umów powierzenia danych osobowych i prowadzenie ich rejestru,
i) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii czynności
przetwarzania danych osobowych,
j) rozpatrywanie zapytań i skarg związanych z ochroną danych osobowych,
k) przygotowywanie oraz wydawanie upoważnień do przetwarzania danych,
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l) zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych oraz przeprowadzanie wewnętrznych postępowań
wyjaśniających w przypadku powstałych naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych oraz ich
ewidencjonowanie,
m) doradztwo w toku postępowań kontrolnych, w tym bieżące wsparcie w przypadku przeprowadzania
kontroli oraz pomoc we wdrażaniu zaleceń pokontrolnych,
n) monitorowanie polityk bezpieczeństwa danych osobowych,
o) współpraca z Administratorem Systemów Informatycznych w zakresie wdrażania rozwiązań IT
związanych z ochroną danych osobowych,
p) wykonywanie innych czynności, nie wymienionych powyżej, a przewidzianych przepisami w
zakresie ochrony danych osobowych.
§2
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych lub
otrzymanych w jakikolwiek inny sposób (dane poufne).
3. 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 wykonywanie umowy.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez cały okres obowiązywania umowy oraz po upływie
okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.
§3
1. Administrator danych zgodnie z art.28.ust 3 pkt h Rozporządzenia, kontroluje, czy środki zastosowane
przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spełniają postanowienia umowy.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
3. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
§4
Strony zawierają umowę na czas określony od dnia 1.05.2020 r. do 30.04.2022 r.
§5
1. Wykonawca będzie świadczył przedmiot Zamówienia w siedzibie Zamawiającego przez jeden dzień
w tygodniu, w wymiarze 2 godzin zegarowych w przedziale godzinowym od 7.00 do 14.00.
2. W pozostałe dni w tygodniu w formie konsultacji, porad, poprzez kontakt telefoniczny
pod nr tel............................ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail
…………….................................................................................................................................
3. Wykonawca winien przedstawić harmonogram pracy do 25.go każdego miesiąca.
4. Obecność Inspektora Ochrony Danych w Szpitalu musi być każdorazowo potwierdzona przez
upoważnionego w tym zakresie pracownika Zamawiającego.
5. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do nadzoru nad realizacją umowy jest
......................................nr tel........................email............................................
6. Funkcja Inspektora Ochrony Danych pełniona będzie przez …..........................................................
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§6
1. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wywiązywania się z zadań objętych niniejszą umową ze
szczególną starannością. Wszystkie działania muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:
a) za niezrealizowanie w imieniu Zamawiającego zadań wskazanych w obowiązujących przepisach
o ochronie danych osobowych,
b) za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego pracownikom, osobom trzecim, spowodowane
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących przedmiotem niniejszej umowy,
a także za szkody powstałe w związku z wykonywaną przez niego usługą, z wyłączeniem zdarzeń
będących wynikiem siły wyższej lub powstałych z wyłącznej winy Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji lub danych, jakie
uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy.
Zobowiązanie do zachowania poufności trwa przez cały okres obowiązywania umowy oraz po jej
rozwiązaniu.
5. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązuje
się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez cały czas trwania umowy. Kopia
polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§7
1. Zamawiający może żądać kar umownych w wysokości 50% wynagrodzenia miesięcznego brutto, a
także rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Wykonawca rażąco narusza
warunki niniejszej umowy, a w szczególności, gdy:
a) realizuje umowę niezgodnie z jej zapisami,
b) złożył fałszywe oświadczenia lub inne dokumenty poświadczające nieprawdę, bądź nie podał
istotnych okoliczności, mających wpływ na zawarcie umowy.
2. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych,
Zamawiający będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych przepisami
Kodeksu Cywilnego.
§8
1. Za wykonane czynności będące przedmiotem umowy ustala się stawkę godzinową w wysokości:
brutto ………………….. zł (słownie: …………..złotych), netto...................zł plus 23 %
podatku VAT zł.
2. Całkowita szacunkowa wartość umowy wynosi: netto ………………. zł. plus 23% podatku Vat zł.
tj. brutto ………………zł. (słownie: ………………….…złotych),
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć comiesięcznie wraz z fakturą, wykaz wykonanych prac wraz
z ilością przepracowanych godzin. W przypadku nieobecności w terminach zaplanowanych
w miesięcznym harmonogramie, wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie obniżone.
4. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana z dołu, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury na wskazany
na fakturze rachunek bankowy.
5. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca
wykonywania usługi.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzeń Wykonawca może żądać od Zamawiającego
odsetek ustawowych.
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§9
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku niewykonania lub nienależytego zleconej usługi określonej w § 1.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Do spraw nieuregulowanych w umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku
z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, spór będzie poddany
rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

DATA, PODPIS I PIECZĄTKA
REPREZENTANTA WYKONAWCY
(PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE)
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DATA, PODPIS I PIECZĄTKA
REPREZENTANTA ZAMAWIAJĄCEGO
(ADMINISTRATOR DANYCH)
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Załącznik 2
LOKALIZACJE OBJĘTE UMOWĄ I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
Lp.

NAZWA
LOKALIZACJI

ADRES
LOKALIZACJI

1

Szpital Chorób Płuc
im. Św. Józefa
w Pilchowicach

44-145 Pilchowice
ul. Dworcowa 31

DZIAŁ

KONTAKT DO DZIAŁU

Zastępca
Dyrektora ds.
Pielęgniarstwa

Telefon - 32 331 99 85
d.marklowska@szpitalpilchowice.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
Lp. Imię i nazwisko
Ze strony Wykonawcy

Stanowisko służbowe

1
2
Ze strony Zamawiającego
1
2
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