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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

 
Bydgoszcz, dnia 29.03.2021 r. 

Znak sprawy: 01/2021 
 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostęp do nowych wersji oraz opieka 
serwisowa użytkowanych przez Szpital licencji systemu informatycznego Eskulap oraz udostepnienie 
dodatkowych funkcjonalności modułów na czas trwania umowy.” Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod nr 2021/BZP 00021857/01 z dnia 23.03.2021 r., stronie internetowej Zamawiającego 
www.szpital-msw.bydgoszcz.pl. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 
Pytanie 1 
Załącznik nr 4 do SWZ  
Prosimy o poprawę oczywistej omyłki pisarskiej i usunięcie zapisów dot. art. 24 ust. 1 pkt. 23, który jest zapisem 
archiwalnym i nie mającym odzwierciedlenia w Npzp. 
Odpowiedź:  
Zamawiający skorygował treść załącznika nr 4 do SWZ. 
 
Pytanie 2 
Załącznik nr 4 do SWZ  
Prosimy o potwierdzenie, że jeśli w postepowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający nie będzie 
wzywać Wykonawcy do złożenia oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawcy. Jak 
wskazał Urząd Zamówień Publicznych, w przedstawionej na stronie www.uzp.gov.pl interpretacji przepisów dot. 
Grupy Kapitałowej  „mają one na celu przeciwdziałać naruszaniu zasady uczciwej konkurencji poprzez składanie 
kilku ofert / ofert częściowych lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez podmioty dzielące 
jeden ośrodek decyzyjny (w ramach grupy kapitałowej) w tym samym postępowaniu (w tej samej części 
zamówienia)” zatem art. 108 znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku złożenia przynajmniej dwóch takich 
ofert, co oznacza, że nie daje on podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, w przypadku gdy złożono 
tylko jedną ofertę. Tym samym, w przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 
tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), nie mamy do 
czynienia z naruszaniem zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu poprzez udział co najmniej podmiotów 
funkcjonujących w ramach jednej grupy kapitałowej. Brak oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 
nie może w takim przypadku nawet potencjalnie wpłynąć na konkurencję w postępowaniu, a co za tym idzie nie 
wywołuje dla Wykonawcy ujemnych skutków prawnych, nie jest też w tym kontekście dokumentem niezbędnym 
do przeprowadzenia postępowania. W związku z powyższym wezwanie do uzupełnienia takiego oświadczenia w 
świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, staje 
się również zbędne. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 3 
Załącznik nr 6 do SWZ, wzór umowy, par. 9 ust. 1  
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Prosimy o modyfikacje zapisów na: „Należności wynikające z Faktur zostaną uiszczone przez Zamawiającego w 
terminie 30 dni od daty otrzymania wystawionej faktury VAT lub doręczenia ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej na platformie elektronicznego fakturowania. 
Zamawiający i Wykonawca wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją 
zamówień publicznych, których listę publikuje minister właściwy do spraw gospodarki.” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 4 
Załącznik nr 6 do SWZ, wzór umowy, par. 13 
1. Prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest to zaniechań lub naruszeń 

wynikającej z wyłącznej winy Wykonawcy. Obarczanie odpowiedzialnością wyłącznie jednej ze stron za 
ewentualne działania drugiej ze stron, które pozostają poza jakąkolwiek kontrolą obarczonego 
odpowiedzialnością Wykonawcy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

2. Wnosimy o zmianę przedimka z „w wysokości” na „do wysokości”, co daje Zamawiającemu możliwość 
naliczenia kary umownej adekwatnie do szkody (jej swoiste miarkowanie), zgodnie z funkcją kary umownej 
i złożonymi przez Wykonawcę wyjaśnieniami, 

3. Prosimy o dodanie zapisu: „Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokości kar umownych są wysokościami 
maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do naliczenia kar 
umownych, Zamawiający jest uprawniony do miarkowania ich wysokości w zależności od charakteru 
uchybienia Wykonawcy obowiązkom umownym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przewidziana kara 
umowna jest zdaniem Stron umowy wygórowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawcę 
obowiązkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego miarkowania kar umownych jest 
podejmowana indywidulanie przez Zamawiającego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest 
uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.” 

4. Prosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów dotyczących obowiązku wezwania Wykonawcy do wyjaśnień 
przed naliczeniem kary umownej co do okoliczności mających być podstawą  naliczenia kary umownej. 

Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy. 
 
Pytanie 5 
Załącznik nr 6 do SWZ, wzór umowy, par. 14 ust. 2 
Prosimy o dopisanie dalsze części zdania: 
Adres do korespondencji Zamawiającego: ……………., email:…………, fax:……….. 
Adres do korespondencji Wykonawcy: ……………., email:…………, fax:……….. 
Odpowiedź:  
§ 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
Wszelkie oświadczenia Stron uważać się będzie za skuteczne, jeśli zostaną skierowane: w formie pisemnej na 
poniższe adresy lub faxem lub mailem pod warunkiem uzyskania potwierdzenia od drugiej Strony: 
Adres do korespondencji Zamawiającego: ……………., email:…………, fax:……….. 
Adres do korespondencji Wykonawcy: ……………., email:…………, fax:……….. 
 
Pytanie 6 
Załącznik nr 7 do SWZ, OPZ 
Prosimy o weryfikacje wykazów modułu objętego usługami dostępu do nowych wersji i usług serwisowych, 
według wiedzy Wykonawcy opartej na poprzednich postepowaniach przetargowych wykaz powinien 
przedstawiać się następująco: 
 

  Wykaz modułów   

Lp. przedmiot zamówienia szacowane zapotrzebowanie wg j.m. 

1 LICENCJE BEZTERMINOWE SYSTEMU MEDYCZNEGO 

APTEKA 2 UŻYTKOWNIKÓW 

ROZLICZENIA 3 UŻYTKOWNIK 

IZBA PRZYJĘĆ 4 UŻYTKOWNIKÓW 

STATYSTYKA MEDYCZNA 2 UŻYTKOWNIKÓW 
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GRUPER SERWER 

ADMINISTRATOR 3 UŻYTKOWNIKÓW 

APTECZKA ODDZIAŁOWA 10 UŻYTKOWNIKÓW 

GABINET 10 UŻYTKOWNIKÓW 

POZ 10 UŻYTKOWNIKÓW 

POCZTA SERWER 

BLOK OPERACYJNY 1 UŻYTKOWNIK 

PORADNIA 5 UŻYTKOWNIKÓW 

REJESTRACJA PORADNI 3 1 UŻYTKOWNIKÓW 

Ezla SERWER 

2 LICENCJE TERMINOWE SYSTEMU MEDYCZNEGO (NA OKRES 12 MIESIĘCY OD DATY ZAWARCIA 
UMOWY) BLOK OPERACYJNY 6 5 UŻYTKOWNIKÓW 

BLOK PORODOWY 4 UŻYTKOWNIKÓW 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA NIEOGRANICZONA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

GABINET DIAGNOSTYCZNY 10 UŻYTKOWNIKÓW 

ODDZIAŁ NIEOGRANICZONA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

ORDYNACJA LEKARSKA NIEOGRANICZONA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

ZLECENIA MEDYCZNE NIEOGRANICZONA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

PANEL LEKARSKI  NIEOGRANICZONA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

PORADNIA 28 UŻYTKOWNIKÓW 

REJESTRACJA PORADNI 15 18 UŻYTKOWNIKÓW 

eREJESTRACJA SERWER 

eWYNIKI SERWER 

POWIADOMIENIA SERWER 

EDM SERWER 

eRECEPTA SERWER 

esKIEROWANIA SERWER 

Ezwm SERWER 

APKOLCE SERWER 

3 OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE- LICENCJA 12 MIESIĘCY 

4 USŁUGI SERWISOWE ( 300 ROBOCZOGODZIN) 

Uprzejmie prosimy o korektę informacji w tym zakresie, ponieważ stan posiadania licencji będzie miał wpływ na 
realizacje przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający zweryfikował wykaz modułów 

  Wykaz modułów   

Lp. przedmiot zamówienia szacowane zapotrzebowanie wg j.m. 

1 LICENCJE BEZTERMINOWE SYSTEMU MEDYCZNEGO 

APTEKA 2 UŻYTKOWNIKÓW 

ROZLICZENIA 3 UŻYTKOWNIKÓW 

IZBA PRZYJĘĆ 4 UŻYTKOWNIKÓW 

STATYSTYKA MEDYCZNA 2 UŻYTKOWNIKÓW 

GRUPER SERWER 

ADMINISTRATOR 3 UŻYTKOWNIKÓW 

APTECZKA ODDZIAŁOWA 10 UŻYTKOWNIKÓW 

GABINET 10 UŻYTKOWNIKÓW 

POZ 10 UŻYTKOWNIKÓW 

POCZTA SERWER 

BLOK OPERACYJNY 1 UŻYTKOWNIK 

PORADNIA 5 UŻYTKOWNIKÓW 

REJESTRACJA PORADNI 1 UŻYTKOWNIK 
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Ezla SERWER 

2 
LICENCJE TERMINOWE SYSTEMU MEDYCZNEGO (NA OKRES 12 MIESIĘCY OD DATY ZAWARCIA 
UMOWY) 

BLOK OPERACYJNY 6 UŻYTKOWNIKÓW 

BLOK PORODOWY 4 UŻYTKOWNIKÓW 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA NIEOGRANICZONA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

GABINET DIAGNOSTYCZNY 10 UŻYTKOWNIKÓW 

ODDZIAŁ NIEOGRANICZONA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

ORDYNACJA LEKARSKA NIEOGRANICZONA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

ZLECENIA MEDYCZNE NIEOGRANICZONA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

PANEL LEKARSKI  NIEOGRANICZONA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 

PORADNIA 28 UŻYTKOWNIKÓW 

REJESTRACJA PORADNI 18 UŻYTKOWNIKÓW 

eREJESTRACJA SERWER 

eWYNIKI SERWER 

POWIADOMIENIA SERWER 

EDM SERWER 

eRECEPTA SERWER 

esKIEROWANIA SERWER 

Ezwm SERWER 

APKOLCE SERWER 

3 OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE- LICENCJA 12 MIESIĘCY 

4 USŁUGI SERWISOWE ( 300 ROBOCZOGODZIN) 

 
 
Pytanie 7 
Załącznik nr 7 do SWZ, OPZ, Specyfikacja usług serwisowych i usług nadzoru autorskiego (dostępu do nowych 
wersji) oraz szczegółowe zasady ich realizacji, pkt. 8 ppkt. e) 
Prosimy o potwierdzenie, że usuwanie błędów może odbywać się poprzez zdalne połączenia a terminy realizacji 
usług zdalnych będą obowiązywały wówczas kiedy Zamawiający udostępni bezpieczne połączenie zdalne. W 
przypadku braku takiego dostępu terminy realizacji usług mogą się przedłużać i tym samym mogą być 
niedochowane co nie będzie miało odzwierciedlenia w konsekwencjach dochowania terminów realizacji 
określonych dla Wykonawcy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 8 
Załącznik nr 7 do SWZ, OPZ, Specyfikacja usług serwisowych i usług nadzoru autorskiego (dostępu do nowych 
wersji) oraz szczegółowe zasady ich realizacji, pkt. 8 ppkt. j) 
Prosimy o potwierdzenie, że dostosowywanie oprogramowania aplikacyjnego do potrzeb Zamawiającego przez 
modyfikacje aplikacji, tworzenie nowych raportów oraz modyfikacje istniejących, mające na celu dostosowanie 
ich zakresu tematycznego oraz graficznego do potrzeb Zamawiającego, o ile konieczność ich stworzenia wynika 
ze zmian w przepisach prawa (np. Ustawy, Rozporządzenia MZ itp.) obejmujące zakres funkcjonalny 
oprogramowania, do którego ma prawo Zamawiający będą realizowane w przypadku ich uznania przez Autora 
Oprogramowania za zasadne i wprowadzane do Aplikacji według harmonogramu ewaluacji produktu przez niego 
przyjętego. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga modyfikacji aplikacji, tworzenia nowych raportów oraz modyfikacji 
istniejących, mających na celu dostosowanie ich zakresu tematycznego oraz graficznego do potrzeb 
Zamawiającego, o ile konieczność ich stworzenia wynika ze zmian w przepisach prawa (np. Ustawy, 
Rozporządzenia MZ itp.). 
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Pytanie 9 
Załącznik nr 7 do SWZ, OPZ, Zasady realizacji usług serwisowych i nadzoru autorskiego (konserwacji), lp. 
Prosimy o potwierdzenie że czasy realizacji usług przez Wykonawcę ograniczone są do działań na które ma on 
realny wpływ, usługi, które wymagają realizacji przez producenta oprogramowania (wymagające np. modyfikacji 
kodu źródłowego lub wykonania prac, które realizowane są na specjalne życzenie Zmawiającego) wyłączone są z 
czasów obowiązujących Wykonawcę. Obarczanie odpowiedzialnością wyłącznie jednej ze stron za ewentualne 
działania drugiej ze stron, które pozostają poza jakąkolwiek kontrolą obarczonego odpowiedzialnością 
Wykonawcy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 10 
SWZ 
Ze względu na zakres przedmiotu umowy prosimy o  potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje umowę 
Powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru Wykonawcy, bądź też prosimy o dołączenie 
załącznika przez Zamawiającego. Dokładne określenie zasad przetwarzania jest niezbędne do realizacji usług 
opieki serwisowej i jakichkolwiek działań Wykonawcy u Zamawiającego. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga zawarcia umowy powierzenia zgodnej z załączonym wzorem: 

 
Umowa powierzenia 

 
Zawarta w Bydgoszczy w dniu ………………….. r. pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy, adres ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod 
numerem KRS 0000002292, NIP: 554-22-01-453 oraz REGON: 092325348, 
zwanym dalej „Administratorem” 
reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora  – Marka Lewandowskiego 
2. Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno - Administracyjnych – Mirosławę Cieślak 
 
a 
………………………………………………………….. 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: …………………………., NIP: ……………………….. oraz REGON: 
……………………………..,  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………………. 
 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Administrator, na podstawie art. 28 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 (zwanego dalej 
„RODO”) powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na 
zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Powierzenie następuje w celu prawidłowej realizacji umowy na …………………………….. z dnia 
………………………….. r., zwanej dalej „Umową główną”. Okres powierzenia danych osobowych jest równy 
okresowi obowiązywania Umowy głównej. 

3. Powierzenie obejmuje kategorie osób, których dane dotyczą oraz rodzaje danych osobowych wynikające z 
Umowy Głównej. 

4. Podmiot przetwarzający może wykorzystywać dane osobowe, o których mowa w ust. 3 powyżej: 
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a. wyłącznie w celach związanych z realizacją usług, świadczonych na podstawie Umowy głównej, 
b. wyłącznie w zakresie wskazanym w ust. 3 powyżej. 

 
§ 2 

Obowiązki Stron 
1. Podmiot przetwarzający, w celu zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 

zobowiązuje się podjąć środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz 
niniejszej Umowy i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W szczególności obejmuje to środki, o 
których mowa w artykułach 24 oraz 32 RODO, w szczególności: 

a. wdrożenie odpowiednich polityk ochrony danych, 
b. wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych aby zabezpieczenie danych pozwalało spełnić 

wymagania RODO, 
c. dokumentowanie spełnienia wymagań dotyczących zabezpieczeń w celu wykazania zgodności z 

RODO. 
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia, by osoby mające po stronie Podmiotu 

przetwarzającego dostęp do powierzonych danych osobowych: 
a. były upoważnione do ich przetwarzania przez Podmiot przetwarzający, 
b. zachowały je w tajemnicy zarówno w okresie współpracy z Podmiotem przetwarzającym, jak i po jej 

zakończeniu. 
3. Podmiot przetwarzający wspiera Administratora – w zakresie uzgodnionym przez Strony – w realizacji: 

a. obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane osobowe są wykorzystywane w ramach 
powierzenia, w zakresie ich praw określonych w rozdziale III RODO, 

b. obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 
4. Podmiot przetwarzający informuje Administratora o stwierdzonych naruszeniach danych osobowych, 

wykorzystywanych w ramach powierzenia, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 72 godzin od 
stwierdzenia naruszenia. Informacja dla Administratora zawiera: 

a. charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości kategorie i przybliżoną 
liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, 
których dotyczy naruszenie; 

b. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych Podmiotu przetwarzającego lub 
oznaczenie innej osoby po stronie Podmiotu przetwarzającego, od której można uzyskać więcej 
informacji; 

c. możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; 
d. opis środków zastosowanych lub proponowanych przez Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia 

naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym – w stosownych przypadkach – środki, których celem 
jest zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków naruszenia. 

5. Podmiot przetwarzający rejestruje kategorie czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO. 
6. Podmiot przetwarzający wyznacza u siebie inspektora ochrony danych (IOD) w sytuacji, w której wymagają 

tego przepisy art. 37 RODO. 
 

§ 3 
Dalsze powierzenie danych osobowych 

1. Administrator zezwala Podmiotowi przetwarzającemu na powierzanie danych osobowych innym 
podmiotom przetwarzającym w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Głównej. 

2. Podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub 
zastąpienia podmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Administrator zastrzega sobie prawo wyrażenia 
sprzeciwu wobec zmian, o których mowa w zdaniu pierwszym. Na wyrażenie zgody lub sprzeciwu 
Administrator ma 3 dni od dnia powiadomienia. Akceptacja jest dokonywana drogą elektroniczną. W 
przypadku braku odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia powiadomienia uznaje się, że Administrator nie 
wyraził sprzeciwu wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający gwarantuje, iż inny podmiot przetwarzający, z którego usług zamierza korzystać 
przy przetwarzaniu danych osobowych, będzie dawał te same gwarancje i spełniał obowiązki, jakie zostały 
nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej umowie, w szczególności daje wystarczające gwarancje 
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi 
RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się innego 
podmiotu przetwarzającego, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych, ze spoczywających na 
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nim obowiązków ochrony danych. W takim przypadku Administrator ma prawo żądać natychmiastowego 
zaprzestania korzystania przez Podmiot przetwarzający z usług tego podmiotu w procesie przetwarzania 
danych osobowych. 

 
§ 4 

Współpraca Stron 
1. W czasie trwania umowy, Administrator jest uprawniony do żądania od Podmiotu przetwarzającego 

informacji związanych z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych, a Podmiot przetwarzający 
zobowiązany jest udzielić takich informacji niezwłocznie. Na żądanie Administratora Podmiot 
przetwarzający udzieli odpowiedzi na piśmie. 

2. Podmiot przetwarzający niezwłocznie zawiadomi Administratora o zgłoszeniu przez jakąkolwiek osobę lub 
organ władzy publicznej uwag, zastrzeżeń, wniosków lub o wszczęciu postępowania w odniesieniu do 
danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy, w szczególności wszelkich czynnościach 
kontrolnych podjętych wobec niego przez organ nadzorczy oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej 
zakresem objęto dane osobowe powierzone Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie niniejszej 
umowy. 

3. Administrator lub audytor upoważniony przez Administratora może przeprowadzać u Podmiotu 
przetwarzającego audyty, w tym inspekcje, w celu ustalenia, czy Podmiot przetwarzający spełnia obowiązki 
wynikające z niniejszej umowy. 

4. Audyt może polegać na: 
a. udostępnieniu przez Podmiot przetwarzający dokumentów lub informacji dotyczących 

przetwarzania powierzonych danych osobowych lub na 
b. czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu przetwarzania powierzonych danych osobowych 

przez Podmiot przetwarzający 
5. Czynności kontrolne mogą być prowadzone w godzinach 10:00 – 16:00 w dni robocze (rozumiane jako dni 

od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), po uprzednim 
pisemnym lub elektronicznym poinformowaniu Podmiotu przetwarzającego o terminie czynności i ich 
zakresie, co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.  

6. Czynności kontrolne mogą polegać w szczególności na: 
a. sporządzeniu notatki z czynności, w szczególności z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych 

oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, nośników oraz systemów 
informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych; 

b. odebraniu wyjaśnień osób przetwarzających powierzone dane osobowe; 
c. sporządzeniu kopii otrzymanych dokumentów; 
d. sporządzeniu kopii obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część systemu 

informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania powierzonych danych osobowych; 
e. sporządzeniu kopii zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

powierzonych danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tego 
systemu 

7. Koszty audytu ponosi Administrator. 
8. Ze sporządzonego audytu Administrator sporządza raport i przekazuje jego kopię Podmiotowi 

przetwarzającemu. W treści raportu umieszcza się w szczególności działania lub zaniechania Podmiotu 
przetwarzającego, skutkujące naruszeniem niniejszej umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO. 

9. Podmiot przetwarzający, w terminie uzgodnionym z Administratorem, usuwa naruszenia, wskazane w 
raporcie, o którym mowa w ust. 6 powyżej. 

 
§ 5 

Zakończenie współpracy 
1. W terminie do 14 dni po zakończeniu współpracy na gruncie Umowy głównej, Podmiot przetwarzający - 

zależnie od decyzji Administratora – protokolarnie usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz 
usuwa wszelkie ich istniejące kopie, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu przekazuje 
Administratorowi, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące nakazują przechowywanie danych 
osobowych. 

2. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną u Administratora lub osób trzecich w wyniku 
niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych lub 
nieprzestrzegania przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 powyżej, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapłaty 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy w formie elektronicznej, w szczególności poprzez wymianę 

korespondencji e-mailowej. 
2. Osobami do kontaktu w sprawach dotyczących niniejszej umowy, w tym zawiadomień, o których mowa w 

§ 2 ust. 3-4, § 3 ust. 2, § 4 ust. 5 Umowy, są: 
a. po stronie Administratora: ___________________________________________  
b. po stronie Podmiotu przetwarzającego: _________________________________ 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO oraz Kodeksu 
cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem …………………………..r. na mocy których Administrator powierza Podmiotowi 

przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Umowy głównej. 
 
 

Administrator       Podmiot przetwarzający 
 
 

 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SWZ wraz z załącznikami. 

 
 
 

Dyrektor 
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


