Świadczenie usług w zakresie objęcia opieką serwisową
oraz aktualizacji oprogramowania InfoMedica, AMMS objętego nadzorem autorskim producenta
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II)

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-7/2022
Załącznik nr 3 do SWZ
PROJEKT UMOWY

(ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ)

Zawarta w dniu …………….. w Bochni pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł Marty Wieckiej z siedzibą
w Bochni przy ul. Krakowskiej 31, 32-700 Bochnia, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod
numerem KRS 0000031986, posiadającym numer NIP 8681604021, REGON 000304349, reprezentowanym przez:
- ..................................................................................................................................
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) z siedzibą w ……………..…….przy ulicy ………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………, NIP ……….., REGON
………….., kapitał zakładowy w wysokości: …,
reprezentowanym przez:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.)

(imię i nazwisko), przedsiębiorca działający pod firmą ……………..… z siedzibą w …………… przy ulicy ….., wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP …, REGON …….., nr PESEL …, seria i numer dowodu osobistego …, adres
zamieszkania …,
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2
Ustawy Pzp, na Świadczenie usług w zakresie objęcia opieką serwisową oraz aktualizacji oprogramowania InfoMedica,

AMMS objętego nadzorem autorskim producenta dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II), znak postępowania DZ-271-1-7/2021, zgodnie z ustawą z dnia

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, rozstrzygniętego w dniu …………….., została zawarta umowa (dalej
jako: Umowa Serwisowa) treści następującej:
Ilekroć w treści Umowy wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one przywołane w brzmieniu aktualnym
na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem Umowy Serwisowej jest świadczenie usług w zakresie objęcia opieką serwisową oraz aktualizacji
oprogramowania InfoMedica, AMMS (dalej jako Oprogramowanie) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej całość zwana dalej Przedmiotem Umowy.
2. Przedmiot Umowy Serwisowej obejmuje następujące moduły:
 Apteczka Oddziałowa (AMMS)
 Apteka (AMMS)
 Elektroniczna Inwentaryzacja
 Finansowo - Księgowy - Kosztowy
 Obsługa Kasy gotówkowej
 Koszty
 Rejestr Sprzedaży
 Wycena Kosztów Normatywnych
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Gospodarka Materiałowa
Kalkulacja Kosztów Leczenia
Grafik
Kadry
Płace
Laboratorium
Laboratorium Mikrobiologiczne
Gabinet lekarski PRO (AMMS)
Pracownia PRO (AMMS)
Recepcja PRO (AMMS)
Statystyka PRO (AMMS)
miniInfomedica
Punkt Pobrań (AMMS)
Pracownia Diagnostyczna (AMMS)
Przychodnia (AMMS)
Ruch Chorych (AMMS)
Środki Trwałe
Zakażenia Szpitalne (AMMS)
Zlecenia (AMMS)
System Ewidencji Zamówień Publicznych i Przetargów
MPI (e-Partner, e-Zlecenia, e-Rejestracja, e-Wiadomości, e-Dokumentacja, e-Wywiad, e-Świadczenia)
Formularzowa Dokumentacja Medyczna - Edytor Formularzy
Serologia
Bank Krwi
Blok Operacyjny (AMMS)
repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (AMDX)
Platformy integracyjne
interfejsy integracji
wraz z niezbędnym do jego pracy oprogramowaniem systemowym (baza danych Oracle, serwery
bazodanowe itp.)

TERMIN I WARUNKI OPIEKI SERWSOWEJ
§2
1. Umowa Serwisowa została zawarta na okres 24 miesięcy, okres obowiązywania od daty …..,
2. W ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową Serwisową Wykonawca zapewni dla Zamawiającego:
a). instalowanie i wdrażanie aktualnych wersji Oprogramowania objętego Umową Serwisową
b). bieżące usuwanie awarii Oprogramowania, objętego Umową Serwisową:
 zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod następującymi numerami telefonów ……………………………….
przez 24 godziny na dobę oraz na żądanie Wykonawcy na drukach zgłoszenia serwisowego (stanowiącym
załącznik nr 1 do Umowy Serwisowej), a także pocztą elektroniczną pod adresem: …………………… lub faksem
pod numerem ………………………….;
 czas reakcji serwisu lub rozpoczęcia naprawy (zdalnie usuniecie awarii) w ciągu ……. godzin roboczych
(zgodnie z ofertą wg kryterium Czas reakcji serwisu lub rozpoczęcia naprawy (zdalnie usuniecie awarii))
od otrzymania zgłoszenia telefonicznie, mailem (……….) fax (………)
 awarie lub usterki będą usuwane nie później niż w terminie dwóch kolejnych dni roboczych od momentu
otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia telefonicznie mailem (……….) fax (………).
 na potrzeby Umowy Serwisowej dni robocze to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
c). możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych i osobistych w siedzibie Zamawiającego, w tym Wykonawca
zobowiązany jest zgodnie z ofertą wg kryterium Wizyta serwisowa – część biała, do ……………….. wizyt
serwisowych – część biała oraz zgodnie z ofertą wg kryterium Wizyta serwisowa – część szara do ………………..
wizyt serwisowych – część szara. Na potrzeby Umowy Serwisowej przyjmuje się - Wizyta serwisowa – część
biała/szara to wizyta serwisowa w siedzibie Zamawiającego podczas której serwisant wykonuje czynności
serwisowe w zakresie części białej/szara.
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d). doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, wykonywanie ponownych lub dodatkowych
instalacji oprogramowania objętego Umową Serwisową;
e). doradztwo i udzielanie konsultacji w zakresie podejmowania przez Zamawiającego kolejnych przedsięwzięć
informatycznych;
f). bieżące optymalizowanie konfiguracji oprogramowania aplikacyjnego i systemowego oraz sprzętu
komputerowego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego. Obowiązek archiwizowania danych spoczywa
na Zamawiającym;
g). dokonywanie kontroli prawidłowości składowania i zabezpieczenia danych gromadzonych za pomocą
oprogramowania objętego Umową Serwisową.
h). awaryjne odtwarzanie, na wniosek Zamawiającego, stanu oprogramowania i zgromadzonych danych
archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego na nośnikach magnetycznych (np. ZIP,
streamer, CD );
i). weryfikowanie stosowanych zabezpieczeń przed wtargnięciem tzw. „wirusa komputerowego” do systemu
informatycznego Zamawiającego
3. W ramach Umowy Serwisowej Zamawiający jest zobowiązany do nie dokonywania bez zgody wykonawcy
istotnych zmian w konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego, na którym wykorzystywane jest
oprogramowanie objęte Umową Serwisową.
4. Wykonawca oświadcza, że jest upoważniony przez Producenta Oprogramowania do świadczenia usług objętych
Umową Serwisową i wykonując Umowę Serwisową nie narusza praw osób trzecich.
5. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy pzp, Zamawiający wymaga aby w ramach Umowy Serwisowej, wszelkie czynności
które stanowią, osobowy tzw. koszt bezpośredni koszt prac i polegają na wykonywaniu usług (m.in. Czynności
serwisowe) w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeks pracy, były wykonywane wyłącznie przez osoby które są
zatrudnione na podstawie umowy o pracę - odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę (dalej: „Osoby fizyczne”). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy
sytuacji, w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności
(np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
6. W związku z powyższym Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w tym wezwaniu, zobowiązuje się przedłożyć wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji Zamówienia. Zgodnie z
art. 438 ust. 2 Pzp mogą to być w szczególności:
a. oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub
b. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub
c. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub
d. inne dokumenty

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

7. Pracodawcą tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie z
przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 18 czynności
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
§3
1. Całkowita wartość Umowy Serwisowej wynosi ………………....……zł netto, podatek VAT w stawce …%, …………………
zł brutto (słownie: ………………………………………).
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne z dołu w miesięcznych ratach stanowiących 1/24 całkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1; tj. w wysokości …………….. brutto (słownie:
……………………….) każdorazowo w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
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3. Jeżeli termin płatności przypadnie na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym
po wyznaczonym terminie płatności
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
1). papierowej (oryginału);
2). ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia
9 listopada 2018 r.
3). PDF na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail poczty elektronicznej: tomasz.migda@szpitalbochnia.pl
6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturze, w celu dokonania na
niego zapłaty przez Zamawiającego, figuruje w wykazie podmiotów („Biała Lista”), o którym mowa w art. 96b ust.1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
8. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem
i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej Przedmiotu Umowy Serwisowej.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

INFORMACJE POUFNE
§4
W trakcie obowiązywania Umowy Serwisowej, jak i 10 lat po jej wygaśnięciu, Wykonawca oraz wszelkie osoby,
którymi posłuży się przy realizacji przedmiotu Umowy, zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek
informacji nie ujawnionych publicznie, które otrzymał w związku z wykonywaniem Umowy. W szczególności,
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących organizacji pracy, działalności,
polityki kadrowej, finansowej, produkcyjnej lub marketingowej oraz kontrahentów i pacjentów Zamawiającego
(„Informacje poufne”).
Informacje poufne przekazane przez Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego,
a Wykonawca jest uprawniony do ich wykorzystania wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania
Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Informacje poufne wyłącznie własnym pracownikom oraz innym osobom,
które są bezpośrednio zaangażowane w prace związane z wykonaniem Umowy, pod warunkiem uzyskania od nich
zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych.
Wszelkie Informacje poufne są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie
dokumenty i inne trwałe nośniki zawierające informacje dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego będą
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od rozwiązania Umowy bądź jej wygaśnięcia, zwrócone
Zamawiającemu.
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych postanowień przez własnych
pracowników oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w realizację zobowiązań objętych Przedmiotem Umowy.
Za Informacje Poufne nie uważa się jednak informacji:
a. które są lub staną się dostępne publicznie bez naruszenia postanowień Umowy Serwisowej przez Wykonawcę,
jego pracowników i podwykonawców,
b. które są lub staną się dostępne dla Wykonawcy z innego źródła, aniżeli Zamawiający, pod warunkiem,
że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa ani innych porozumień w zakresie zachowania poufności,
c. które zostały uzyskane niezależnie od Zamawiającego, jako wynik pracy wykonanej przez Wykonawcę lub jej
podwykonawców, w stosunku do których nie ujawniono takich informacji,
d. co do których Zamawiający wyraził uprzednią pisemną zgodę na ich ujawnienie,
e. których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.

KARY UMOWNE
§5
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę jest on
obowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody
3. W przypadku braku realizacji zadań wymienionych w §2; Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości
0,5% wartości netto Umowy Serwisowej określonej w § 3 ust. 1 Umowy Serwisowej za każdy rozpoczęty dzień
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zwłoki.
4. W razie wcześniejszego wypowiedzenia Umowy Serwisowej lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającemu kary
umownej, w wysokości 10% wartości netto Umowy Serwisowej, określonej w § 3 ust. 1 Umowy Serwisowej.
5. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia
pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach ogólnych.
6. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 2 Umowy Czynności serwisowe Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek
niewykonania zobowiązania.
7. Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy nie przekroczy 50% wartości
wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w ust. § 3 ust. 1 Umowy.
8. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z Umowy Serwisowej.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności wynikających z realizacji
Umowy Serwisowej.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

4.

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§6
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy Serwisowej nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Serwisowej, Zamawiający
może odstąpić od Umowy Serwisowej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takich okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
Umowy Serwisowej.
Umowa Serwisowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, gdy
Wykonawca nie wykonuje Umowy Serwisowej lub wykonuje ją nienależycie.
Rozwiązanie Umowy Serwisowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
§7
Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu
do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 454 i 455 PZP .
Strony dopuszczają zmiany w umowie w następującym zakresie
a. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych w § 3, przy czym
w czasie trwania Umowy Serwisowej ceny brutto ulegają zmianie w przypadku wzrostu/spadku stawki podatku
VAT. W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie
określonej przez właściwe przepisy prawa, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu.
b. w każdym czasie trwania Umowy Wykonawca może dokonać obniżki cen jednostkowych i nie wymaga zgody
Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do Umowy
Strony zobowiązują się, iż każdorazowo bezwzględnie wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa
dokonają (w formie pisemnego aneksu) dokonają zmiany wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy na mocy
Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany::
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
Aneks, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian
przepisów, o których mowa w ust. 3 lit. a) - d).
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W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez
podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b) - d) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Zamawiającego,
wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych
bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na
terenie Polski przy wykonaniu Umowy.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 lit. b) - d), przed zawarciem aneksu, o którym mowa w ust. 3,
Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6 lit b) - d). Do oświadczenia Wykonawca winien
dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany Umowy. Badanie
ww. dokumentów źródłowych nie będzie trwać dłużej niż 14 dni.
8. W przypadku wykazania przez Wykonawcę, że z powodu zmian, o których mowa w ust. 3, doszło do zmiany
wysokości kosztów wykonywania niniejszego zamówienia, która to zmiana nie została skompensowana
odpowiednią zmianą innych kosztów – Strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia w formie aneksu.
Aneks, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia
Wykonawcy powyższego oświadczenia i dokumentów źródłowych przez Zamawiającego, przed wejściem w życie
zmian, o których mowa w ust. 3 lit. b) - d).
9. W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia, określa się następujące okresy, w
których Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia: w terminie
12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, przy czym zmiana wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej
niż co dwanaście miesięcy.
10. Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie ustalona w oparciu o wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów
ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Maksymalna łączna wartość zmiany
wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania
zmian wysokości wynagrodzenia stanowi 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
11. W przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy z pomocą podwykonawców, w sytuacji zmiany
wynagrodzenia opisanej ust. 9 - 10 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł Umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a.
przedmiotem Umowy są usługi;
b.
okres obowiązywania Umowy przekracza 12 miesięcy

1.
2.

3.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
Za realizacje Umowy Serwisowej ze strony Zamawiającego odpowiada ……………………………………, natomiast ze
strony Wykonawcy ………………..…..
Osoby wskazane powyżej mają w szczególności prawo do jednoosobowego odbioru wykonanych prac, a także
podpisywania oraz odbioru wszelkiej korespondencji związanej z Umową Serwisową. Ponadto osoby te mają
obowiązek niezwłocznego udzielania personelowi drugiej Strony informacji związanych z tematem prac realizowanych
na podstawie Umowy Serwisowej.
Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu Umowy do zapewnienia skutecznej i należytej ochrony danych
osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem Umowy, jak również do niewykorzystywania
tych danych do celów innych niż realizacja niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania
danych osobowych w zakresie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie
Rozporządzenia 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 osobowych) zwanego
dalej „RODO”. Strony szczegółowo ustaliły warunki przetwarzania danych w umowie o powierzenie przetwarzania
danych stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. Strony zgodnie postanawiają, że zasady przetwarzania danych
osobowych przez Strony Umowy serwisowej reguluje umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
która po jej podpisaniu przez Strony stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy. Odmowa zawarcia umowy
powierzenia danych osobowych jest równoznaczna z odmową zawarcia przez Wykonawcę Umowy serwisowej.
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8.
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O zmianie danych osób, o których mowa w ust. 1, Strony mają obowiązek powiadomić drugą stronę, a dokonanie
zmiany jest skuteczne w stosunku do drugiej Strony z chwilą jej zawiadamia (które nie stanowi zmiany Umowy
Serwisowej).
Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności związanych z realizacją Umowy Serwisowej
na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których
doszłoby do zmiany Stron Umowy Serwisowej. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie
uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia
15.04.2011r. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna
W sprawach nieuregulowanych Umową Serwisową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Pzp i Kodeksu
Cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji Umowy Serwisowej Strony mogą także odwołać się
do zapisów SWZ.
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy Serwisowej będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę Serwisową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Integralną część Umowy Serwisowej stanowi:
a). załącznik nr 1 – Wzór formularza zgłoszenia serwisowego
b). załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
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Załącznik nr 1 do Umowy Serwisowej nr ………………
Zgłoszenie serwisowe – wzór
Zgłaszający:
SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia
Zgłoszenie serwisowe
Data

Godzina

Nazwa komórki organizacyjnej szpitala

Numer zgłoszenia

Miejsce wystąpienia usterki
Adres

Adres mailowy

Telefon

Nazwisko zgłaszającego

Numer komputera

Informacje o komputerze
Komputer pracuje jako
- serwer sieci
- stacja robocza w sieci
- samodzielne stanowisko (bez sieci)
Opis usterki

..........................................
czytelny podpis pracownika zgłaszającego
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Załącznik nr 2 do Umowy Serwisowej I/DZ/…./2022
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w dniu …………………………… r. w ………………..pomiędzy:
w Bochni, przy ulicy Krakowskiej 31, 32-700 Bochnia, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisanym do Rejestru
Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000031986, posiadającym numer NIP 8681604021,
REGON 000304349,
reprezentowanym przez:
..................................................................................................................................

zwanym dalej „Administratorem,”
a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) z siedzibą w ……………..…….przy ulicy ………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: ………, NIP ……….., REGON ………….., kapitał zakładowy w wysokości: …,
reprezentowanym przez:
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................

zwanym dalej Podmiotem przetwarzającym

zwanymi dalej łącznie Stronami, z których każda oddzielnie może być zwana Stroną.
Mając na uwadze, iż:
-

Strony zawarły w dniu ………………r. Umowę znak: ……………………….. (Umowa Główna),
w ramach Umowy Głównej Strony przewidują możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych, których
obowiązek ochrony spoczywa na Administratorze,
istnieje konieczność doprecyzowania postanowień umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych w
związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 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 (RODO),

Strony postanawiają wprowadzić następującą Umowę:
§ 1. Postanowienia ogólne

Definicje wyrażone w Umowie Głównej znajdują zastosowanie także do niniejszej Umowy.

§ 2. Definicje
1. Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych
osobowych”.
2. Podmiot przetwarzający – podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.
3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i
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nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej;
4. Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które
wykonuje się w systemach informatycznych;
5. Rozporządzenie - 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);
6. Podwykonawca/ Inny podmiot przetwarzający - podmiot, któremu Podmiot przetwarzający w imieniu
Administratora pod-powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych.

§ 3. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie przez Administratora danych osobowych do przetwarzania przez
Podmiot przetwarzający.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbiory danych osobowych gromadzonych za pomocą
oprogramowania:
 Apteczka Oddziałowa (AMMS)
 Apteka (AMMS)
 Elektroniczna Inwentaryzacja
 Finansowo - Księgowy - Kosztowy
 Obsługa Kasy gotówkowej
 Koszty
 Rejestr Sprzedaży
 Wycena Kosztów Normatywnych
 Gospodarka Materiałowa
 Kalkulacja Kosztów Leczenia
 Grafik
 Kadry
 Płace
 Laboratorium
 Laboratorium Mikrobiologiczne
 Gabinet lekarski PRO (AMMS)
 Pracownia PRO (AMMS)
 Recepcja PRO (AMMS)
 Statystyka PRO (AMMS)
 miniInfomedica
 Punkt Pobrań (AMMS)
 Pracownia Diagnostyczna (AMMS)
 Przychodnia (AMMS)
 Ruch Chorych (AMMS)
 Środki Trwałe
 Zakażenia Szpitalne (AMMS)
 Zlecenia (AMMS)
 System Ewidencji Zamówień Publicznych i Przetargów
 MPI (e-Partner, e-Zlecenia, e-Rejestracja, e-Wiadomości, e-Dokumentacja, e-Wywiad, e-Świadczenia)
 Formularzowa Dokumentacja Medyczna - Edytor Formularzy
 Serologia
 Bank Krwi
 Blok Operacyjny (AMMS)
 repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (AMDX)
 Platformy integracyjne
 interfejsy integracji
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 wraz z niezbędnym do jego pracy oprogramowaniem systemowym (baza danych Oracle, serwery
bazodanowe itp.)
wraz z niezbędnym do jego pracy oprogramowaniem systemowym
3. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał następujące dane osobowe na podstawie niniejszej Umowy:
a. Dane osobowe personelu Szpitala, w tym personelu przeszkolonego przez Wykonawcę.
b. Dane osobowe pacjentów (w tym dane dotyczące stanu zdrowia) oraz osób korzystających z upoważnienia
udzielonego przez pacjentów, których obowiązek przetwarzania nakładają odrębne przepisy prawa,
w szczególności przepisy prawa dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych.

4.
5.

6.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Na powyższych danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: zbieranie, utrwalanie,
uzupełnianie, przechowywanie, przeglądanie, udostępnianie, archiwizowanie, usuwanie.
Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający
wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej i obowiązków, które nakładają na niego przepisy
prawa, w sposób zgodny z treścią niniejszej Umowy i jedynie przez czas jej trwania, chyba że prawo
Unii Europejskiej lub prawo Rzeczpospolitej Polskiej nakazują przechowywanie danych osobowych.
Charakter przetwarzanych danych będzie obejmował przetwarzanie danych osobowych w formie
papierowej oraz elektronicznej.
§ 4. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią Umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od współpracujących z
nim osób.
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Administratora danych o
jakimkolwiek incydencie, postępowaniu a także o wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach
dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności
prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych Podmiot przetwarzający jest
zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Administratorowi najpóźniej w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zapewnić zachowanie w tajemnicy 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.

§ 5. Środki techniczne i organizacyjne
1. Podmiot przetwarzający gwarantuje, że każda osoba spośród personelu, realizująca Umowę
zobowiązana jest do zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z
wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać
tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest
do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych (dane poufne).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych
nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów
prawa.

3. Podmiot przetwarzający deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w
art. 32 Rozporządzenia, adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub wolności
powierzonych danych.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym
lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem,
nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych,
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przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
5. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do przetwarzania danych osobowych do których
uzyskała dostęp wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

1.
2.
3.

4.

§ 6. Korzystanie przez Podmiot przetwarzający
z usług innego podmiotu przetwarzającego
Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług kolejnego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej
pisemnej zgody Administratora.
W przypadku ogólnej pisemnej zgody Podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich
zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających,
dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.
Podpowierzenie przetwarzania przez Podmiot przetwarzający kolejnemu podmiotowi przetwarzającemu
wymaga formy pisemnej. W przypadku podpowierzenia, na Podwykonawcę zostaną nałożone takie
same obowiązki, jak wynikają z niniejszej Umowy. Podmiot przetwarzający odpowiada za działania
Podwykonawcy tak, jak za własne.
Administrator wyraża niniejszym zgodę na pod-powierzenie przetwarzania danych osobowych
personelowi Podmiotu przetwarzającego współpracującego z nim na podstawie umowy cywilnoprawnej,
w świadczeniu usług w ramach Umowy Głównej na zasadach określonych niniejszą Umową.

§ 7. Obowiązki i prawa Administratora
1. Na żądanie Administratora Podmiot przetwarzający udostępni mu wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Podmiocie Przetwarzającym oraz umożliwi
Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez niego, przeprowadzanie audytów, w tym
inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych.
2. Audyt lub inspekcja powinny odbywać się w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, a Administrator powinien
powiadomić Podmiot przetwarzający o zamiarze przeprowadzenia audytu lub inspekcji z min. 5 dniowym
wyprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych przez Administratora w rozsądnym
terminie, nie dłuższym jednak niż 15 dni.
4. Podmiot przetwarzający udzieli pomocy Administratorowi w realizacji obowiązku odpowiadania na

żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III
Rozporządzenia, jak również w zakresie zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36
Rozporządzenia.
5. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Administratora
Podmiot przetwarzający usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejące kopie.
§ 8. Czas obowiązywania Umowy
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem …………………………………...r. i zostaje zawarta na czas
obowiązywania Umowy Głównej. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy Głównej skutkuje wygaśnięciem
niniejszej Umowy.
2. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia
lub rozwiązania Umowy, chyba, że z przepisów prawa wynika inny termin.
3. W terminie 21 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Podmiot przetwarzający zobowiązany jest
usunąć powierzone dane osobowe, jeżeli dokonał ich jakichkolwiek kopii lub utrwalił je na jakichkolwiek
nośnikach, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania przez Podmiot przetwarzający wynika z
odrębnych przepisów prawa.
§ 9. Rozwiązanie Umowy
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1. Administrator może rozwiązać Umowę Główną, gdy Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe
niezgodnie z niniejszą Umową.
2. W sytuacji, gdy Podmiot przetwarzający pod-powierzy przetwarzanie danych osobowych innemu
podmiotowi bez zgody Administratora Administrator może rozwiązać Umowę Główną.
3. Rozwiązanie Umowy Głównej może nastąpić, gdy pomimo zobowiązania Podmiot Przetwarzający nie
usunął uchybień wykazanych podczas przeprowadzonej przez Administratora kontroli odnośnie
zgodności z Umową i Rozporządzeniem.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w tym
Kodeksu Cywilnego i Rozporządzenia.
3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę
Administratora.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową, stosuje się postanowienia Umowy Głównej co w
szczególności obejmuje zasady świadczenia usług.
6. Intencją Stron jest, aby wszelkie podejmowane przez nie czynności w zakresie danych osobowych
odbywały się w całkowitej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności
zgodnie z RODO W tym celu Strony postanawiają, że wszystkie ich prawa i obowiązki określone w
niniejszej umowie powinny być interpretowane w świetle obowiązujących regulacji prawnych
dotyczących danych osobowych oraz ich wykładni dokonywanej przez kompetentne do tego organy
władzy publicznej.
7. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było w momencie jej
zawarcia z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na
ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych jej postanowień.
____________________________________
Podmiot przetwarzający

____________________________________
Administrator

.
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