
 

 

Otwock, dn. 17.12.2018r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty 

na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku. 

 

1. Przedmiotem zaproszenia jest:  

Przedmiotem zaproszenia jest usługa polegająca na wykonywaniu usług w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w 

sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej obiektów i terenu Zleceniodawcy wynikających z ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018, poz. 620)  oraz wydanych na jej 

podstawie przepisów wykonawczych oraz dokonywanie okresowego przeglądu gaśnic zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

1) Zakres zadań i obowiązków 

a) BHP 

1. Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp. 

2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z 

wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń. 

3. Sporządzenie okresowych analiz stanu bhp. 

4. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia 

wstępne, okresowe) dla pracowników Zamawiającego; 

5. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub modernizowanych obiektów 

budowlanych lub ich części. 

6. Opiniowanie szczegółowych i ogólnych i instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy. 

7. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu 

wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na 

choroby zawodowe. 

8. Prowadzenie przeglądu stanowisk pracy. 

9. Prowadzenie rejestrów oraz kompletowanie dokumentacji dotyczących wypadków przy pracy, 

stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także wyników badań i 

pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 



 

 

10. Doradztwo i konsultacje w zakresie przepisów bhp. 

11. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. 

12. Współdziałanie z lekarzem medycyny pracy sprawującym opiekę zdrowotną nad 

pracownikami. 

13. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy, jeżeli zostanie taka utworzona. 

14. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bhp 

i ergonomii stanowisk pracy. 

15. Nadzór nad profilaktyczną ochrona zdrowia pracowników. 

 

b) P. POŻ. 

 

1. Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników. 

2. Dokonywanie przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach Zamawiającego 

oraz przedstawianie Dyrektorowi stosownych protokołów. 

3. Nadzór przy wyposażaniu obiektów Zamawiającego w wymagane urządzenia 

przeciwpożarowe i gaśnice. 

4. Dokonywanie okresowych przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic) będących na 

wyposażeniu Zamawiającego. 

5. Nadzór nad oznakowaniem dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych. 

6. Aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

7. Organizowanie ćwiczeń ewakuacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. 

8. Bieżące kontrolowanie budynków pod kątem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 

przez pracowników Zamawiającego. 

9. Udział w odbiorach remontowanych, nowo budowanych budynków, pomieszczeń 

Zamawiającego. 

10. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Zamawiającego na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa pożarowego. 

 

Pozostałe informacje: 

1. Termin składania ofert:  do godz. 12:00; 21 grudnia 2018 r. na adres SP ZOZ Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku, ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock (sekretariat). Oferta musi 

być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z 

napisem na kopercie „Oferta na usługi informatyczne”  oraz  nazwą   

i  dokładnym adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się 

pieczątkę Wykonawcy). 



 

 

1. Termin związania z ofertą:  30 dni. 

2. Termin realizacji:  od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.. 

3. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  będąca  najniższą cenowo,  spośród  ofert 

nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści 

zaproszenia do złożenia oferty. 

4. Faktura VAT:   płatna w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia  

Faktury/rachunku. 

5. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda załączenia do oferty: 

6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty,  

6.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

6.3. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli Wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania 

przedmiotu zamówienia tj. wykaże, że jest specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 

posiadającym wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co 

najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp oraz specjalistą ochrony przeciwpożarowej 

posiadający kwalifikacje określone w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620/,  

6. Załącznik nr 1 :  Formularz ofertowy 

7. Załącznik nr 2:  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w  

postępowaniu 

8. Załącznik nr 3:  Oświadczenie w zakresie zdolności technicznej i   

zawodowej  

9. Załącznik nr 4:  Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia  

    obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO 

10. Załącznik nr 5:  Wzór umowy 

Osobą    uprawnioną    do    kontaktu    z    oferentami    jest:     

Karolina Gąsowska, tel. 22 779-20-61 wew. 37, e-mail: k.gasowska@zozmswia.pl  

 Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty na potwierdzenie 

spełnienia warunku określonego w punkcie 6.3. zaproszenia. 

mailto:k.gasowska@zozmswia.pl


 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 

 

1. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku oświadcza, iż jest administratorem danych 

osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do 

danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych 

wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za 

wykonanie Porozumienia/ Umowy/ Zamówienia itp. 

2. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku informuje, że wyznaczył inspektora ochrony 

danych, o którym mowa w art. 37 - 39 RODO. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w 

Otwocku: kontakt.iod@zozmswia.pl. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez SP ZOZ Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku na podstawie art. 6 ust.1  lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie 

niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją 

Porozumienia/Umowy/Zamówienia w kategorii  dane zwykłe – imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

numer ewidencyjny PESEL, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, 

służbowy adres email. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile 

nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Porozumienia/Umowy/ 

Zamówienia itp.  

6. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku 

kalendarzowego w którym Umowa/Porozumienie/Zamówienie itp. została/o wykonana/ne, chyba 

że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, 

dochodzenie roszczeń itp. 

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 



 

 

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia 

Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością 

zawarcia i realizacji Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Wniesienie  żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru SPZOZ Szpitala Specjalistycznego 

MSWiA w Otwocku) rozwiązaniem Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp. z winy kontrahenta. 

Wniesienie  przez  wyżej  opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje 

obowiązkiem kontrahenta niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA 

w Otwocku nie będzie  podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.  

12. Kontrahent zobowiązuje się poinformować wskazane przez siebie osoby fizyczne nie podpisujące 

Umowy/Porozumienia/Zamówienia itp., o których mowa w ust. 1, o treści  niniejszej klauzuli 

informacyjnej. 

 

     Dyrektor 

          SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 
        MSWiA w Otwocku 
         /-/ Dariusz Kołodziejczyk 

 

  



 

 

Załącznik nr 1 do 

Zaproszenia do złożenia oferty 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku na świadczenie usług w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala 

Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w 

całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty. 

 

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………….……………………… 

Tel/ Fax: …………….…………………… e-mail: ……………………………………… 

REGON: ………………………………………… NIP: …………………………………… 

 

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zaproszenia do 

złożenia oferty za kwotę:  

 

…………………………………………………………………………………… netto ….% VAT, 

brutto………………………………………………………………………… słownie        ( 

……………………………………………………………………….…..……). 

 

Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy: 

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca będzie 

cena napisana słownie. 

2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  

3. Oświadczamy, że: 

1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty; 

2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 



 

 

3) dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia; 

4) zdobyłem/liśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty; 

5) zapoznałem(y)* się z treścią zaproszenia do złożenia oferty i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń; 

6) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie 

informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty; 

7) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania 

umowy. 

8) faktury VAT/rachunki* będą płatne w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT/rachunku* do siedziby Zamawiającego: 

4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty : 

1)    ………………………………………………………………………………………… ; 

2)    …………………………………………………………………………………..… . 

5. W przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej lub będącej osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie osobiście zobowiązuje się do złożenia 

wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 

celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego**. 

 

 

 

 

 

…………………………………   …….………………………………. 

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 

 

 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

**/ oświadczenie powinno zostać złożone w przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna 

 

  



 

 

Załącznik nr 2 do  

Zaproszenia do złożenia oferty 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                                                                    Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w 

Otwocku spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

określone w zaproszeniu do złożenia oferty i 

 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

wskazany(i) powyżej wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3. zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

……………………………….   …….………………………………. 

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 

 

 

*/  niepotrzebne należy skreślić  

  



 

 

Załącznik Nr 3 do  

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

(pieczęć wykonawcy) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                                                                    Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

Składając ofertę w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w 

Otwocku spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

określone w zaproszeniu do złożenia oferty i 

 

OŚWIADCZAM(Y)*, ŻE: 

6.4. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj.  jestem 

specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy posiadającym wyższe wykształcenie o kierunku 

lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp oraz 

specjalistą ochrony przeciwpożarowej posiadający kwalifikacje określone w art. 4 ust. 2a 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620/,  

 

……………………………….   …….………………………………. 

(miejscowość) (data)            (podpis oraz pieczęć wykonawcy) 

 

 

*/  niepotrzebne należy skreślić   



 

 

Załącznik Nr 4 do  

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                                                                    Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla potrzeb SP ZOZ 

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku 

Oświadczam, że wypełniłam/-em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

Miejscowość .............................................. ,  dnia  ..........................................  2018 r. 

 

 

...................................................... 

podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik Nr 5 do  

Zaproszenie do złożenia oferty 

 

UMOWA  Nr……….. 

 

zawarta  w  dniu …………....  r. 

pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem  Specjalistycznym 

MSWiA w Otwocku ul. Prusa 1/3 w Otwocku wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS – 0000177289, NIP 532-10-17-768, REGON 010158710 zwanym  dalej  

ZLECENIODAWCĄ, 

reprezentowanym  przez:  Dariusza Kołodziejczyka – Dyrektora Szpitala 

 

a  

 

 

 

. 

dalej ZLECENIOBIORCĄ 

     

§ 1 

1. ZLECENIODAWCA powierza, a ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do wykonywania zadań służby 

BHP, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie 

służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej obiektów i terenu Zleceniodawcy wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018, poz. 620)  oraz wydanych na jej podstawie 

przepisów wykonawczych oraz dokonywanie okresowego przeglądu gaśnic zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

2. ZLECENIOBIORCA będzie wykonywał przedmiot umowy, który został szczegółowo opisany w 

załączniku nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

1. ZLECENIOBIORCA będzie wykonywał czynności będące przedmiotem umowy w siedzibie  

ZLECENIODAWCY w wymiarze 6 godzin w tygodniu,  zgodnie z miesięcznymi harmonogramami 

uzgodnionymi przez Strony, a także pozostawał ze ZLECENIODAWCĄ w kontakcie telefonicznym 



 

 

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Za zgodą Zleceniodawcy terminy mogą ulec zmianie.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przyjechać niezwłocznie do siedziby Zleceniodawcy w razie 

zasinienia takiej konieczności po wcześniejszym uzgodnieniu z Zleceniobiorcą.  

 

§ 3 

1. Osobą uprawnioną do  potwierdzania  w  imieniu  ZLECENIODAWCY  wykonania zlecenia  pod  

względem  merytorycznym  i  organizacyjnym jest Dyrektor Szpitala lub upoważniona przez niego 

osoba. 

2. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się  współpracować z pracownikami  ZLECENIODAWCY w zakresie 

realizacji umowy. 

3. ZLECENIODAWCA zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji dotyczących realizacji umowy na 

każde żądanie.  

 

§ 4 

1.  ZLECENIOBIORCA  zobowiązuje  się  wymienione  w  §  1 czynności  wykonywać  w okresie  

………………………………………………. 

2.  Za  wykonanie  niniejszej  umowy  ZLECENIOBIORCA  otrzyma miesięczne  wynagrodzenie  brutto 

w wysokości  ……………………….  zł  (słownie: ……………………………) miesięcznie.  

3. Faktura / rachunek za okres rozliczeniowy wystawiane będą i dostarczane po zakończeniu danego 

miesiąca do 7-go dnia następnego miesiąca.                                                   

4. Wypłata  wynagrodzenia  dokonywana będzie miesięcznie,  w  terminie  14  dni od  złożenia 

rachunku /fv vat na rachunek bankowy ZLECENIOBIORCY o numerze: 

………………………………………………………... 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku ZLECENIODAWCY. 

 

§ 5 

ZLECENIOBIORCA  nie może  powierzyć  wykonania  przedmiotu  umowy w części lub w całości, innej 

osobie, bez uzyskania pisemnej zgody ZLECENIODAWCY. W takim przypadku ZLECENIOBIORCA ponosi 

odpowiedzialność za działania swojego zastępcy jak za swoje własne, a ich odpowiedzialność jest 

solidarna. 

 

§ 6 

1. W przypadku nienależytego wykonania niniejszej umowy, ZLECENIODAWCA ma prawo, według 

swego wyboru: do wyznaczenia ZLECENIOBIORCY dodatkowego terminu na należyte wykonanie 



 

 

umowy, a po bezskutecznym upływie tego terminu do odstąpienia od umowy, albo do 

odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia ZLECENIOBIORCA, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają odpowiedzialności ZLECENIOBIORCY za szkody wyrządzone 

ZLECENIODAWCY w związku z wykonywaniem niniejszej umowy na skutek działania lub 

zaniechania ZLECENIOBIORCY. 

 

§ 7  

W związku z tym, że podczas wykonywania przez ZLECENIOBIORCĘ obowiązków określonych w 

umowie może wystąpić potrzeba przetwarzania danych osobowych pacjentów oraz kontrahentów 

Zleceniodawcy strony zawierają „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych” stanowiącą 

załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. ZLECENIOBIORCA ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu przedmiotu 

niniejszej umowy powstałe z przyczyn leżących po stronie ZLECENIOBIORCY, a w szczególności 

wynikające z: 

a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

b) przedstawienia danych stanowiących podstawę rozliczenia niezgodnie ze stanem faktycznym. 

2. ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do zapłaty: 

a) kary umownej w wysokości odpowiadającej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, o którym 

mowa w § 4 ust. 2 z tytułu szkody powstałej w wyniku rozwiązania bez okresu wypowiedzenia 

niniejszej umowy przez ZLECENIOBIORCĘ; 

b) kary umownej w wysokości 10% kwoty odpowiadającej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 w przypadku, o którym mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa wysokości wyrządzonej szkody z tytułu okoliczności,  

o których mowa ust. 1 lub 2, ZLECENIODAWCA może dochodzić odszkodowania do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. W przypadku nie wykonania umowy w terminie, wykonania jej wadliwie lub w sposób nienależyty 

ZLECENIODAWCA ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub rozwiązania umowy w trybie 

natychmiastowym umowy bez odszkodowania. 

 

§ 9 



 

 

1. W dniu podpisania niniejszej umowy ZLECENIOBIORCA zawrze ze  ZLECENIODAWCĄ umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 1) oraz złoży oświadczenie o 

poufności (załącznik nr 2). 

2. ZLECENIODAWCA udzieli ZLECENIOBIORCY przeszkolenia w zakresie ochrony danych osobowych i 

pisemnie upoważni go do przetwarzania danych osobowych, których jest administratorem. 

 

§ 10 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez drugą stronę. 

3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy, o których mowa w ust. 1 lub 2, powinno zostać złożone 

drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieskuteczności. 

4. Niniejsza umowa wygasa w przypadku: 

a) śmierci ZLECENIOBIORCY, 

b) utraty przez ZLECENIOBIORCĘ zdolności do czynności cywilnoprawnych,  

c) skazania ZLECENIOBIORCY prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub prywatnego. 

5. W terminie 7 dni od rozwiązania umowy ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do zwrotu wszelkich 

dokumentów oraz narzędzi związanych z wykonywaniem niniejszej umowy a otrzymanych od 

ZLECENIODAWCY oraz rozliczenia środków pieniężnych.  

6. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu przez którąkolwiek ze stron nie jest ona 

zobowiązana do naprawienia szkody. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu  cywilnego. 

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

stron. 

 

ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 

 


