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ZAPROSZENIE

dosk十adaniaofe巾

naobslugech書odnidoprzechowaniazwhokoraztransportzwhokw書asnymtransportemna

autops置e,

(Zapytanieofehowe)

postepowanieniepodlegaustawiePrawozam6wiehpub-icznych(Dz.∪・Z2021「・POZ.1129)・-WartOS6zam6wienia

畦LPrZekra∽WyraZonejwztotyChkwo打30・000・ノ　　　　　　　　　　　　　　　ー

l,Zamaw,al争Cy:

DolnoStaski Szpita-　Specja-istycznyim"　T"　Marciniaka　-　Centrum Medycyny

RatunkoweJ,u一〇Gen"AugustaEmiiaFieldorfe2,54-049W「oclaw,

KRSOOOOO4O364,NIP899-22-28-560,REGONOO6320384;tel・713064439,faks713064867)

maiId○○SObykontaktow辞t.wysocki@szpital-marCiniak・WrOCiaw"PI

Ad「esstronyintemetowejZamawia」争CegO‥WWW-SZPitaI-marCiniak・W「OClaw.pl

lt○　○pisprzedmiotuzam6wienia“CPV9837000O-7

przedmiotem zam6wienia jest obs山ga chtodnj do przechowywania zw†ok w siedzibie

zamawiaj争CegOWdni「oboczewgodzinachod7〇〇〇d015.〇〇〇「aZtranSPOrtZW†。knaautopsj?

t「ansportemwykonawcyp「zystosoWanymdoprzewozuzw十okdoprosektoriumpodmiotu-Zkt6「ym

zamawla」争Cy ma POdpisana umow?na PrOWadzenie autopsJl一〇becnie」eSt tO Funda車

uniwe「sytetuMedycznegou上M剛CZaRadeckieg05weWrocfawiu.§「edniai!○§6zgon6ww

miesl争CuOk〇一〇100,Sredniailo§6autops一一Wmiesl争CuOkoto6.

0kresnajakizostaniezawartaumowa18miesi争cy"

Obowi争zkiemWykonawcyjestwszczeg61n°§ci:

1.Wykonanieprzedmiotuzam6wienia,ZZaChowaniemp「zepISOWuStaWyZdnia15kwietnia

2011「,。dzialalnoSc。eczniczej(t,j,Dz,∪.z2022poz・633),uStaWyZdnia31stycznia

1959r..o.cmentarzaChichowaniuzmar†ych(ti-Dz.U.z2020p9Z"1947).

2.Zamaw-a」aCy W Ce-u wykonan-a PrZedmi。tu Zam6wien-a udost?Pn-　Wyk°naWCy

nastepuJaCePOmjeszczenianapoziomieBIwprzyzlemiuSzpitaIa:

a)podjazddlap。jazd6wodbier坤CyChzwtokios6bzmartych,

b)p。m!eszCZeniebiu「。Weis。qalnewrazzdost?Pemdosanitariat6w)

c)p。mleSZCZ専ech†。dniw「azzszaf争chtodnicz争いa20mi*v

3.WykonawcawlnlenPOSiada6stosownezezw01enlaniezbednedo「ealizacjiprzedmiotu

umowy oraz z†oZyc oSwiadczenia,Ze bedzie postepowat ZgOdnie z procedurami

epidemi01oglCZnymio「azobowl争Zu」争CymP「aWemWtymZakresie.

4.Wykonawca zObowi争zany」eSt do praw刷OWej obsfugiurz争dzeh ch†odniczych o「az

pozosta-ego wyposa之enia ch-odni,PrZeWOZu ZWtok na autopS」e Wlasnym pojazdem

przystosowanymdotegotypuprzeWOZ6w.

5.Przekazaniezwlokzoddzia十6wdoch†odniodbywas-eWfasnymis胎miZamawla」aCegOPO

uplywie2-Chgodzi=OdczasuzgonuWr子ZZeZwlokamiprzekazywanebedzieskierowanie

doch†odnio「azwymaganadokumentaqa.Wsytua匂achtegowzmagaj争cychWykonawca

wgodzinachod7.00do15"00moZezosta6wezwanydopomocyprzytranSPO「Ciezwlokz

oddziat6wdochtodni.

6.Wykonawcazobowiazany」eStd。Wydaniazwlokos。byzmarfej。SObielubinstytuqi

up「awnionejdo」eJPOChowania・。kt6「ejmOWaWuStaWie。CmentarZaChichowaniu

zmartych-P「ZygOtOWaneOraZ。kryte,ZZaCh。Wani叩gOdno§cinaIe之nejosobiezmarfej‾Z

wy†争czeniemczynnoScistanow書aCyChp「zygotowan-eZwhkosobyzmariejdopoch6wku・

回国遡
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7.Wykonawca nie ma p「awa suge「owanialub wskazywania「Odzinielubinstytuql

up「awnionej do poch6wku podmi。t6w Swiadczacych ustugIPOgrZebowe zwiaZane Z

poch6wkiemzmarfychorazwykonywaniakosmetykipo§mie加ej.

8.Wyk。naWCa ZObow-aZany」eSt do ut「zymania w naleZytym po'Z争dku saiipo之egnah,

podjazdudlapojazd6wo「azpozosta†ychpomieszczehchtodniorazu「Z争dzehchtodniczych

dop「zechowaniazw†okw naIeZytym po「zadku o「azstaniesanitamymzapewnIa」aCym

wfa§ciwe wa「unkido p「zechowania zwtok.Srodkido utrzymania czysto§cizapewni

Zamawlaj争Cy・

9.Wykonawcazobowiazany」eStdozaopatrzeniasleWewlasnymzak「esieinawlasnykoszt

w§「odkiochronyindywidualnej(「ekawiczki,maSka,CZePek,kombinezoni[p.),Odzie之

OChronnao「az§「°dkihigienyosobistej"

10.Wy-iczaniewimieniuZamaw-a」aCegOOPtatZaPrZeChowaniezwlokpowγ之ej72godzinod

rodzinIubinstytu部uprawnionychd○○dbio「uzwlokiskierowaniedouiszczeniaoplatyw

kasieSzpitalaorazprzekazaniezestawieniamiesiecznegowyIiczonychopfatdoSekcji

Gospoda「CZey

一一一・WymaganiaZamaw-aJaCegoWStOSunkudoofe「ent6w:

1.Zamawia」争Cy Wymaga aby uczestnicy ninleJSZegO POSt写POWania nie bylipodmiotami

gospoda「czym主Zak†adamiPogrzebowymi§wiadcz争cymius山g-ZW-aZaneZPOCh6wkiem

os6bzmartychichpodwykonawcam=prac○wnikam主

2,ZamawIaJ争CyWymagaabyWykonawcawcenieryczaItowe」ZaCato§6us†ugiskaikulowa†

czymoscizw-争ZaneZkomp-eksow争obs山gach†odniorazt「ansporfzwloknaautopsJe.

3.0sobawyznaczonad○○bs山gich一〇dniwinnaposiada6uprawnienia-ukohczonekursyz

zak「esutoaietypoSmierthe=ubwzak「esieautopsJ'OraZPOSiada6c○na叩n-ej3letni

stazpracyprzyobs+udzechlodnizw†oklubpracywp「OSektorium・

lV"WykazwymaganyChdokument6wodWykonawcy:
1.Wype-nionyd「uk,,OFERTAWYKONAWCY".

2,AktuaIny wpis wlaSciwego「ejest「u,uPraWnia」aCegO Wykonawc?do wyst?POWania

wobrocieprawnym(POtwierdzonyzazgodno§6zo「yginalemp「子eZWykonawc?).

3.Kserokopiedokument6w§wiadcz争cychoposiadanychuprawnleniachwymaganychprzez

Zamaw-a」aCeg0OP-SanyChwpunkcie冊-3.

v,!nfo「maqeosposObieporozumiewaniasieZamaw-alaCegOZWykonawcami:

Wykonawcamo之ezw「6ci6si?doZamawiajacegozzaPytaniemdot.treSciZapytania

ofefrowegomailemnaad「es:Sek「etariat@szpital-marCiniak"W「OClaw・Pl-najp6之niejna

3dniprzeduptywemte「minusk†adaniaofert.

VI,Miejsceorazterminskladaniaofert.

0ferfecenowaw「aZZZa†争cznikamina-e之yprzesta6wwe「Sjielektronicznej(POdpisane

skany dokument6w)na adres ema帖　Sek「efariat@szpitaI・marCiniak・WroClaw.p営

wte「miniedodnia19,O9.2022r.dogodz"10:00,ZdopiskiemwtytuIeemaila‥,,Us山ga

na obs山ge chlodnido przechowywania zwlok.,,Oferty z†○之One PO WyZnaCZOnym

terminienie bedarozpatrywane・ZamawIaJ争CydopuszczamOZliwo§6zfoZeniaofertw

formiepaplerOWe」WSek「eta「iacieZamaw-a」争CegOPOk6j19001pietr○○Administraqaw

terminiewyznaczonymjakvvy之eJ.

V=○Terminzwl争Zaniaofert雪:

wykonawcajestzwiazanyswojaoferfap「zezOkres30dniod ostatecznegote「minu

skfadaniaofert.

Vl11,K「yterium

przywyborzeWykonawcyZamaw-a」aCybedziekie「owa十sienajnlZSZ争Cen争Oferty

lX。Informacjeowyborzenajkorzystniejszejofe巾ICenOWej

zamawia」aCy ZamieScina stronieinte「netow句SzpitalainformaQj?O「OZStrZygnieciu

POSt?POWania



FORMULARZOFERTOWY

NiP
ZWtOk

Wykonawca:

W odp°Wiedzina zap「。SZenie do sk十adania。fert na obstuge chtodnido p「ZeChowywania

wsiedzibieZamawia」aCegOWdniroboczewgodzinachod7.oodo15〇〇〇〇「aZt「anSPO巾ZWloknaautops」e

transporfemWykonawcydop「osektoriumpodmiotu,Zkt6rymSzpitaImapodpisanaumow?

przedstawiam oferf?naWykonanieprzedmiotuzam6wieniazakwot?:
●CenaryCZaltowawska-imiesl争caZauSfugeszczeg610W○○P-SanaWZap「OSZeniudo

sktadaniaofe印wp「qiekcieumowynetto………Z†十VAT%…b「皿○………………Zt

(S†ownie

.cenazacalyok「esSwiadczeniaus富ugti.18miesiecyod十・10・2022d031・03"2024.

netto………………Z†十VAT%,…‥…..

b「utto　‥‥…………Z†

(S†owniebrutto

OSwIADCZENIAWYKONAWCY:
Akceptujewa「unkiokre§lonewZaproszeniudoskfadaniaofert.

0§wiadczam,之e:

●　POSiadam uprawnienia do wykonywania dzia-alno§ciiczymo§ciopisanych w przedmiocie

posiadamwiedz写idoSwiadczenieniezbednedowykonaniaprzedmiotuzam6wienia,

niep「owadzeZakfaduPogrzebowegozajmuj争cegosi?Chowaniemzmartych,

znajduje s-e W Sytuaq-ekonomicznqifinansowe」ZaPeWn-a」aCeJWykonanie przedmiotu

・POjazddoprzewoZeniazw-oknaautop句e,kt6rymdysponu」eSPe†niawymaganiaprzepISOWPraWa

dtategotypupQlaZd6w,

・ZaPOZna十emsleZPrQjektemumowylZObowi争zu一?S-eWPrZyPadkuwyborumo」ejofertydo

zawarciaumowynawa「unkachwn-ejokre§lonych,Wmle」SCuiterminiewyznaczonymPrZeZ

ZamawIa」aCegO,

・uWa之amsIeZWI争Zanymizez†○之OnaOferfaprzezok「es30dniod申ywute「minuskfadaniaofert-

Data　……….,‥……‥…

PodpisWykonawcyo「azpieCZeC

●

　

　

●

　

　

●



UmowaN「,……………….,…,…(PROJEKT)

zawartawdnju……………………‥「,WeW「octawiupomiedzy:

Do看no的SkimSzpifalemSpecjalistycznymim.T"Marciniaka-Cent「umMedycynyRatunkowej

ul,gen.AugustaEmilaFieldorfa2,54-049Wrociaw
zar。estrowanymwsadzieR可vnowymd-aW「octawia-Fab「ycznqweW「o。awiuVIWydzia†Gospoda「CZyK「ajowegoR可vst「u

S争d°WegOKRSOOOOO4O364)NIP899-22-28-560'REGONOO6320384,

kt6ry「ep「ezentuje:

1)KatarzynaKapuScihska-Dyrektor
-ZWanymdalej。ZamawIa」aCym’’

a

kt6「y「ep「ezentuje:

ーZWanymdaIej"Wykonawc皐’’

Podstaw弓zawa化faumovyjestvyb6rr,動oIZyS面廟Ze/Ofertywtrybiezapytaniaofefroweg〇・

§1,

PIZedmiofumowy

Njnje/SZa umOWa dotyczy us-ugi po-ega」apej na Obs-udze ch一。d=i do przechowywania zwlok paqent6w

zmartych u Zamawiajacego,Wydaniu zwtok z ch一〇dni?SObom up「awnionym o「az p「ZeWiezieniu zwfok

skierowanychnaautopsj?dosiedzibypodmiotu,Zkt6「ymZamawIajaCymaPOdpisan争umow?ZgOdniezszczeg6lowym

opisemZobowiazahWykonawcyw§3"

§2,

ZobowiazaniaZamaM〃a岬CegO

l.Zamawiajacywceluwykona=iaprzedmiotuzam6wieniaudostepniWykonawcynieodp軸e pomieszczeniachlodniwrazz

zap-eczemnapoziomieBl"Szczeg6towγVIγkazpomieszczehzawieraza†争czniknrldoumowy.

2.ZamawiaJ争CyW-asnymisitamip「zetranspo叫ezwtokizpomieszczehPROMORTEdochiodninapoziomieBl・

§3.

Zobowiazaniatryk°naWCy

l.Wykonawcawykonu」eP「ZedmiotumovIγwlasnymisitami.

2.Powie「zeniewykonaniacz写sc-P「ZedmiotuumovypodvykonawcomwymagauP「Zednie」PISemn乱POdrygo「emniewa之noSci'

zgodyZamaw頓Ceg〇・Wykonawcaponosipetn争odpowiedzialno§6zadzia-aniaiubzaniechaniapodwykonawc6w・kt6rym

powie「zylwykonaniep「zedmiotuumowy.

3.Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiazu」aCymiprzep-Sami,nO「mamip01skimizha「monizowanymi

zn。rmamieu「opdyst。miawszczeg6inoScizzach。vya叶yemP「ZePis6wustawyzdnia15kwiet而a2011「・Odzialalno§c。eczniczej(

tj.Dz.U.z2022poz.633))UStaWyZdnia31styczn-a1959r.0CmentarZaChichowanjuzmartych(ti.Dz.U.z2020poz・1947).

4.Wykonawcazobow-aZany」eStdoprawidtowdyobs↑ug-urZ争dzefroh一〇dniczychorazpozostalegowyposa之eniachfodni,P「ZeWOZu

zwloknaautopsJ?Wfasnympojazdemp「zystosoWanymd。tegOtyPuPrZeWOZ6worazdoumyclaiokryciaosobyzmartej.Na

之争danie「odzinyWykonawcamaobowiazekub「a60SOb?Zma崎wodzie之dosta「CZOいるPrZeZrOdzin?・

5.Wykonawcazobowiazanyjestdowydaniazwlokosobyzmartejosobie-ubinstytuQjiup「awnionejdoj。pochowania,Okt6rej

mowawustawieoc中arZachichowaniuzmartych-umyteO「aZOkryte,ZZaChowariemgodnoednaie之ngivsobiezmariej-Z

wyl争czeniemczynnoscistanow-争CyChprzygotowaniezwlokosobyzmariejdopochowania.

6,Wykonawcaniemap「awasugerOWania-ubwskazywania「odzinie-ubosobieup「awnion函OPOCh6wkupodmiot6wSwiadczacych

uslugipogrzebowezwi争zanezpoch6wkiemzma「lychorazwykonywaniakosmetykipoSmierfndy"Rodzinaiubosobaup「awniona

dopoch6wkumaswobodnywyb6rfirmySwiadczacejus山g-POg「Zebowe.

7.Wykonawcazobowiazanyjestdoutrzymaniawrale之ytymporzadkuprzekazanychdou之ytkupomieszczehchiodni-P「OSektorium

o「azurzadzehch†odniczychdoprzechowywan-aZwhkwed-ugstandard6wopisanychwp「OCedurzeQP-4/BE dot.utrzymania

CZyStOSciwszpitalu"

8.Wykonawcazobow-aZanyjestdozaopatrzeniasiewewlasnymzak「esieinaw-asnykosztwS「Odkiochronyindywidualnq

(「ekawiczki,maSka,.CZePek,fartuchitp.),Odzie之OChronn争o「azfrodkihigienyosobistej.

9・Wykonawca.zobow-aZanyjestdowyhczeniawysokoedopfatod「odzinlubinstytudyuprawnionychd○○dbi°「uZWIokza

p「zechowan-eZwlokpowγZej72godzinzgodniezobowiazu」aCymuZamawiajacegocennikiem‥

10.T「ansportzwtoknaautop明pOW面enby6przeprowadzonywspos6bdyskretnyzzachowaniemgodnoScinaIe之neJZmahemuw

dniu,Wkt6rymp「zekazanodoch†odniwymaganykompIetdokument6w.

11,P「zechowaniewch†odnizwIokzmartychpa匂ent6wZamawfajacegoniepowinnotrwaedtuZejni之72godziny-Iicz争codgodziny,

wkt6reJnaSt争PilaSmiercpaqenta-Chyba'之e:

1)zwtokiniemog争by6wcze§niejodeb「aneprzezosObyup「awnionedopochowaniaosobyzmarfej,Okt6rychmowawart.10

ustawyzdnia3stycznia1959「○○Cmenta「ZaChich叩a卑Zr.一artyCh;　　.　,.し_《_〈〈。《…《..,〈…,〈。.

wzwiazkuzezgonemzOSta†owszcz?tedochodzenieIub鈍dztwo,aP「Okurato「niezezwo剛apochowaniezw†ok;

przema噂Zatyminne,.niZwymienipnewust.11pktl)i2)wa之neprzyCZyny,ZaZgOd争aIbonawniosekosobyfubinstytudi

up「awnIOnejdopochowanIaZwlokpaqenta.

okaZdymprzypadkuprzechowaniazvhokpovvy之ej72godzinWykonawcazobow-争Zany」eStdopowiadomieniakie「ownika

Sek部Gospoda「CZej Zamawla」aCeg〇・



3.Wykonawcawykonap「zedmiotumowyw-asnymis脆mizgodniezobowi争zujacymiuZamawia」aCegOP「OCeduram。「egulaminem

POStePOWaniawrazieSmie「cipaQjenta.

4.Wykonawcao§wiadcza,Zeposiadastosowneuprawnienianiezbednedoreaiizaq-PrZedmiotuumowyo「azbedziepostepowal

ZgOdniezobowi争zujacymiprzepisamiprawa.

5.Wykonawcazobowiazany」eStdopowiadomieniaZamawla」aCeg○○WSZelkich。koiicznoSciachfaktycznychiubp「awnych,ktdre

mog争mie6wplywnamo訓wo§cip「awidtowegorea=zowaniap'Zedmiotuumowy"

§4,

Czasobowi弓zJ,個aniaumovy

Czasobow-aZyWanianimqszeJumOWyuStalas-enaOk「esoddnialpaZdziemika2022do3OwIZeSnia2024r"

§5"

W尋rtoS6umowy

1.Og61nawafroS6umowyv¥rynOS上・"………・"……・Ztb「utto(Slownie:

2.Zamawiaj争cyzawykonaniep「zedmiotuumowyzap-aciWykonawcywynagrodzenie「yczaItowewskaIimiesi争cawwysoko§ci

…〇・〇…・〇・〇〇〇……Ztbruttooめwnie一二‥……‥………・・・…Z/OO"OO).

Wykonawcagwarantujesta†einiezmlenneCenyP「ZeZOk「esobowi争zywaniaumowy.

4.WprzypadkuzmianyustawowejstawkiVA丁,Zmianawynagrodzeniao鴫tegonnInIgSZ争umOW争・Wynikaj争cazezmianystawki

VA丁,naStePu」eZdniemwe」SCiaw之ycIeaktuprawnegozmieniaJ争CegOteStaWke.

§.6・

仁NaleZn誓WSkazanaw§5ust.2umowybedzieregulowanaprzezZamawiaj争∞gOPrZelewem告ontabankowego

zamawiaj争CegOnakontobankoweWykonawcywterm-nie30dn同CZaCOddniadostarczeniaZamawlaJapemuPraWidtowo

WyStaWionejfakturywformiepaplerOWej.

2,Nawszystkichfakturachdotycz争cychnin-e」SZegOPOStePOWaniaWykonawcazobowiazanyJeStumie§ci6wwidocznyspos6b

numerumovyZamawla」aCeg〇・

3.ZaptatanaleZnoScizostaniedokonananapodstawiep「awidtowowystawiong汗aktu「y同ZgOdniezpostanowieniamininiejszego

Pa「agrafu.

WykonawcaTie.mo之edokona6cesjiwierzytelnoScibe三uprzedniejipisemneLpodrygo「emniewaZno§ci,ZgOdyZamawiaj争cego,

an汗eguiowacw-erZytelnoSciwdrodzekomp:nSaty.

wykonawcazobowiazu」eSiedoniezawieran-aum6wpo「eczehjakigwa「anqIZPOdmiotamitrzecim同OtyCZaCyChzobowiazah

wynikaj争cychzniniqsze」umOWy,aniwy「a之a6zgodynap「ZySt争PieniedodIugu.

§8"
Osobyo巾owfedziaIneza′ca/iza明um°vyp°SrOnieZamawJ明CegO

l.0sobaodpowiedzia-nazareaiizaq写umowypoSt「OnieZamawia」aCegO:

1)Kie「ownikSekQjiGospoda「czejtei・713064439,

2)OddziafowaSzpitaIneg。OddzjaluRatunkovyegotei"713064318.

2.Osobaodpowiedzia一日aZanadzdrnad「ea-iza明umowypost「OnieZamaw-a」acegO:Dyrekto「teI・713064420.

§9.

Zmianap°Sfanowiehumovy

l.WszelkiezmianyumowyvrymagaJ争ZaChowaniafo「mypisemnegoaneksu,POdpisanegop「ZeZObiestrony,POdrygo「em

2.Stronyzastrzeg明SObiep「awodowp「owadzeniazmianwumowiewp「ZyPadkachok「e的nychponi之eJ:

1)zm!a=adanychZamawiaj争ceg01ubWykonawcy(nazwy)Siedziby・nreWidencvinegoNiP-REGON申myprawnejitd・);

2)zmIanykontabankowego.

3.Wp「zypadkuzmianstawekpodatkuVAT,ZmianywysokoSciminima-negowynagrodzeniazap「ace,Zmianyzasadiwysoko5ci

stawkisk↓adkinaubezpiec空SPOteCZne-ubzdrowotnewprzyPadku,gdym印neWPfywnakosztywykonaniaprzedmiotu

umowy,St「O=yuStala」争mOZ一一WOS6wp「owadzeniatychzmiannapodstawieobowl争Zu」aCyChprzep-S6wp「awnychwtymzak「esie.

cigZa「udowodnieniazmianywy堅rodzeniaowskazanepQWyZejp叩adkispoczywanaWykonawcy.Wsytuadyopisan句W

zdaniup書erWSZymWykonawcawln-enSkie「owa6doZamaw-a」争CegOP-SemnyWniosekw「azzuzasadnieniemo「azszczeg6†owym

wy"czeniemwptywuzmianynaponoszoneP「ZeZWykonawcekosztywykonaniap「Zedmiotuumowy.

§10.

Ods向pienieodumowy

l.ZamawlaJapymO之eodstapi6odumowy・」e之e臣

1)Wykonawcaniedotrzymujete「min6wokref厄nychw=injejszejumowie;

2)Wykonawcawykonujeprzedmiotumowyw叩s6bniezgodnyzumow争lubnormamiiwarunkamip「awemokrestonymi;

3)Wykonawcaniewykonu」eWuSta-onymtem剛e.ZObowiazahok「e約nychw§3umow;

4)wr9Ziezaistnieniaistotnejzmianyok01iczrlOSc-POWOduj争c評ewykonanieuTOWynieie之ywinte「es専ubljcznym,CZegOni

moznaby-op「zewidzie6wchwilizawarclaumOWy,lubda-szewykonywa=IeumOVvymO之ezagrozICistotnemuinteresowi

bezpIeCZehstwapahstwalubbezp-eCZehstwupublicznemu-WtakimprzypadkuWykonawcamo之eza2ada60dZamawIajaCegO

w煽CZnie当nag「odzenianaIe之撃OZtytuluzrealizowan卸u之CZesCiumowy.

2"Wsytuaql,Wkt6rejZa甲yriajapydowiedzia†sie0Oko-iczno§ciachuzasadniajacychodstapienieodumowy,WSkaza「yCh

wust.1powy之ej,Zamaw-a」争CyWeZWieWykonawc?dozap「zestaniana「uszeh,WγZnaCZaJaCmuP「Zytymtermind°uSunieCia

na「uSZen.

§7・
ZakazydofyczaceWykonawcy



上　Pobezskutecznymuptywiewyzn9CZOneg。terminu,Okt6rymmowaw早2powy之ej,Zamawiaj争cybedzieuprawnionyd○

○dstapieniaodumowywterminie40dnioddnia,Wkt6rymZamawfajacydowiedziatsie00koIicznoSciachwskazanych

w ust.1powy2ej,uZaSadnia」争CyCh odstaplenie・○§wiadcze=ie o odstapieniu sporzadzonezostaniewformie pisemnej

idosta「czoneniezwlocznieWykonawcy"

§11,

l.Wykonawcaz。b。Wi争zuje単zaplaci6Zamawiaj争cemuka「eumownawvysOkoSci200,00z†zakaZdyprzypadeknienaie之ytego

Wykonania usfugiobj?tejninlejSZaumOWa・

2,Wykonawcazobow-aZu」eS-eZaP-aci6Zamawl明CemukareumownawwySOko§ci50%wynagrodzeniabruttook「estonego

w§5ust,1UmowywP「ZyPadku。dstapieniaodUmowyp「zezZamawfajaCegOZP「ZyCZynZaleZnycnOdWykonawcy"

3.ZamawIaJ争CyZaSt「ZegaSObiep「awodoodszkodowanla uZuPetniaj争cego,P「ZenOSZaCegOWySOko§6karumownychdo

wysokoSc=zeczyw-SCieponiesione」SZkody.

4.Wykonawca zobowiazany bedzie pokry6szkode w pe+nc*wysokoSciw przypadku uszkodzenia・ut「aty CZy ubytku

wyposazeniabadfuszkodzehpomieszczenwynikajacychzjegowiny.

5.Naokoiiczno§　wγStaPleniaszkody,StrOnySPOrZadzastosownyp「otOk6↑ok「e坤争cydate,「Odzaj mienia,O「aZ「Odzaj

szkody.P「otok6-niniqszy winie=by6sporzadzony nie p。Zn'ej∴之W C-争gu5dniod u」aWnienia szkody przez

Zamawia」aCegO.

6.Wykonawcawyra之azgod?naPOtr争Canieka「umownychzprzyslugu」争CegOmuWynag「Odzenia.

7.Brakszkodynjewy-弓czauprawnieniaZamawi争j争cegod°naliczeniakaryumownq.

§12○

○sl所adczeniedofyczapeZObowi?Zaniadozachowaniawfa/emicyinfomaciiofunk印nowaniuDolnoSlaskiegoS坤舶Ia

Speq/aIisfycznegO,m・rMa′℃iniaka-CenfmmMedycynyRatunkowe/

1.Wykonawcao§wiadcza,Zezobow-aZujeSiedozachowaniawtajemn-Cy-nieu」aWnianiaosobomtrzecim・WCZaSietrvania

umowyo「azpo」q「OZw噂Za両WSZe-kichinfomaqIZWlaZanyChzeSwiadczeniemp「Zedmiotuumowynapodstawieniniejszel

umowyo「azpozyskanycht争drog争infomaq一〇funkQjonowaniuD0lno的skieg。SzpitaiaSpeqalistycznegoim・T.Ma「ciniaka-

cent「umMedycynyRatunkoweystanowl争CyChtajem=lCePrZedsiebiorstwaw「ozumieniuustawyzdnia16kwietnia1993「・

ozwalczaniunieuczciw郎Onkur?nQji(t・j∴Dz.∪・Z2018r・POZ.419zp6Zn"Zm.).

2,Wykonawcazobowiazujesie○○wnie之d。PrZeStrZegan-aPrZePis6wR。ZPOrZadzeniaParlamentuEu「申skiegoiRady(UE)

20161679zdnia27kwietnia2016「"WSP「aWieoch「。=yOS6bfizycznychwzwi争zkuzprzetwarZan-emdanychosobovrych

iwsp「awieswobodnegoprzepfywutakichdanychorazuchyleniady「ektywy95脚NE(da廟Rozporzadzenie)(Dz.Urz"UEL

l19,S.1)o「azustaWy ZdnialOmaja2018「・○○Chroniedanychosobowych(t.j"Dz.∪・2O18poz"1000).Szczeg6towe

uregu一〇waniawobszarzeoch「onydanych osobowychzawie「a Umowa powierzeniaprzetwarzaniadanychosobowych

stanowI争CaZal争czniknr2ninIeJSZqumOWy.

3.Jednocze緬eWykonawcaoSwiadcza,之eznana」eStmuOdpowiedzialnoS6ka「nawynikaj争cazww.uStaW.

§13"

sp。rymOgaceWynika6wzwi争Zkuzrealjza明umowyStrOnyZOb。W-aZ明S-erOZStrZygacPOfubownienadrodzenegoqaqi・

wraziebrakupo「ozumienia再WSytuaQji,gdywterminie30dnioddniapodj?CianegoQja句istronynieosi争gndypo「OZumienia-

spo「yrozstrzyga-b?dzies争dwfaSciwydiamiejSCaSiedzibyZamawla」aCeg〇・

§1千
Imeposfanow/eniaumovy

wsp「awachnieuregu-owanychninieJSZaumOW争ZaStOSOWaniema」aPrZePISyKodeksucywilneg○○「aZinnepowszechnie

obowi争zu」aCeP「ZeP-SyP「aWamaJaCeZWlaZekzp「Zedmiotemumovy.

§15・

umowasporzadz。naZOStalaw2jedn。brzm-apyChegzemp庇ach-1egzemp庇dlaWyk。naWCy,1e9ZemPiarzedla

Zamawla」争Ceg〇・

ZamawiaJaCy
Wykonawca



Za車CZniknrldoumowy.・…

WYKAZPOMIESZCZENCHt.0DNI

udostepn-OnyChWykonawcynaPOZiomieBIwprzyz-emiuSzp圃a.

霊園囲田　圃圏

Bl,AN.002　PRZYGOTOWANiEZWLOK

Bl.AN.004　SALASEKCYJNA

Bl.AN.005　POMMYCIA/CZYSTE

Bl.AN.006　POMMYCiA/BRUDNE

Bl.AN.OO8　SA」APRZEDSEKCY」NA

Bl.AN.009　SZATNiAPERSONELU

Bl.AN.010　LAZIENKAPERSONELU

Bl,AN.011POM.PORZADKOWE

Bl.AN.012　POKOJSOCJALNY

Bl.AN.019　WCPERSONELU

Bl.AN.022　POKOJLEKARZA

Bl、AN,024　WCRODZIN

Bl,AN.025　POCZEKALNiADLARODZIN

Bl.AN.023　KANCELARIA

Bl.AN.026　POSTOJZWLOK

Bl.AN.KOI PODJAZDDLASAMOCHODOW

Bl.AN.KO4　PRZEDSIONEK

Bl.AN.KO5　KORYTARZWEWNETRZNY

Bl.AN.MO3　ARCHIWUM

Bl.AN.MO4　CHしODNiANAZWLOKI

TYMCZASOWO

WYKORZYSTYWANE
PRZEZAPTEK巨
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Zalapznikm2dounowy

UMOWA

POWIERZENIAPRZE丁WARZANIADANYCHOSOBOWYCH

zawartawdniu..○○…‥,……….「OkuweWrocfawiupomiedzy:

DotnoSlqskimSzpitalemSpecja-istycznymim"T・Marciniaka-CentrumMedycynyRatunkoweJ

ul,Gen・AugustaEmilaFieidorfa2,54-049Wroclaw

zarejest「owanym W S争dzie R可vnowym dla W「oc-awia-Fab「yczneJWe W「OCiawiu VIWydzia†

Gospodarczy Krajowego R可vst「u Sadowego KRS OOOOO40364,NIP899-22-28-560,REGON

OO6320384

kt6「y「ep「ezentuje:

1.

2○

○　ZWanymdaiej,,ZamawlalaCym’’

a

kt6「yrep「ezentuje:

一　ZWanym/adalej"Wykonawca"

ZwanymidaIej"Strona"lub,,Stronami’’

Zwa之ywszy,Zewdniu‥・.St「OnyZaWartyumOW?

(ZWanadafty‥Umowa G事6wna)・St「ony posta=aWiaj争zawrze6niniejsz争umOW?POWierzenia

p「zetwa「zaniadanych,(ZWan争da時Umowa)・OnaStePuj争cejtreSci.

§1

1,ZamawL明CyO§wiadcza,之eJeStadminist「ato「emdanychosobowychw「OZumieniup「ZePISOW

powszechnieobowiazu」aCegOP「aWaZZakresuoch「onydanychosobowych巾Rozporzadzenia

parlamentu Eu「opejskiegoiRadyUEzdnia27kwietnia2016「・WSP「aWieochronyos6b

fizycznychwzwiazkuzprzetwarzan-emdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzeptywu

takichdanycho「azuchyleniady「ektywy95/46NE(Dz"U.UE.L.z2016「・N「119,Str.1zp6Zn"

zm.-ZWanejdalej:RODO).

2.NiniejszaUm。WaZaSt?Pu」eWSZyStkiewczeSnjejszeregulaqjeStronwobsza「ZeOChronydanych

3.WykonawcaoSwiadcza,之eb与dzieprzetwa「za6daneosobowewytacznienapotrzeby「ealizady

umowyG-6wneyc○dotyczy「6wnieZp「zekazywaniadanychdopahstwat「ZeC-egOIubo「ganizaql

miedzynarodowej"WykonawcamOZep「zetWa「Za6daneosobowewyl争czniewcelureaIizacII

przedmiotu Umowy G-6wnq o「az Wykonania pozosta-ych ope「aq-PrZetWa「Zania danych

osobowychwskazanychwUmowie)nieobjetychwp「ostp「ZedmiotemUmowyG†6wnq.

S億Onal z5
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Zalapznikur2dounovy

4.Zapis6wust.3.powyZejniestosu」eSlら」eZe-iobowl争Zekprzetwarzaniadanychosobowych

naktadaj争naWykonawceprzep-SyPraWa"WtakiejsytuadyWykonawcainfo「mujeZamawI明Ceg○

○tymObowi争zkup「zedrozpoczec-emPrZetWarZania)ChybaZeprzeP-SyteZab「anfajaudzieiania

takiejinfo「macJiZuWaglnaWaZnyinte「espubiiczny.

1.Zamaw-a」aCyPOWie「zaWykonawcy,Wtrybieart.28RODO,da-e」WSkazanedaneosobowedo

p「zetwa「zania,naZaSadachiwceiuok「e§lonymwUmowie・

2.Wykonawcazobow-争ZuJeS-eP「ZetWarZa6powierzonedaneosobowezgodniezUmowa・ROD○

○「aZZinnym-P「ZePISamlP「aWaPOWSZeChnieobowlaZu」争CegO,kt6rechroni争p「awaoS6b,ktorych

3,Powie「zoneprzezZamaw-a」争CegOdaneosobowebedaprzetwa「zanePrZeZWykonawc wwyt争CZnie

wcelu「ea=zacjiUmowyGt6wne」・

4.WykonawcamoZeprzetwra「Za6daneosobowenastepuJ争CyChkateg〇両OS6bupowaZnIaJaCyCh

podmiotodbie「a」争CyZWtOki'danep「acownik6wZamawiajacegokto「eZamawiaj争cyprzetwarZa

jakoadminist「ato「-ubjakopodmiotp「zetwarzaj争cywPrZyPadkuposiadaniaup「aw両eniado

da~szegopowie「zeniaprzetwarzaniadanychosobowych.

5.WykonawcamoZep「zetwarZa6nastepu」争Cedaneosobowe‥imIe-naZWisko,nume「dowodu

osobisteg○○「aZPOZOSta十e而O「maCleZaWarteWuPOWaZnieniuo「azdaneosObowep「aCOWnik6w

zamawi明Ceg〇・Nadanychtychbedawyko=yWanenaStePu」aCeOPe「aQje:Wgl争dwdaneo「azich

P「ZeChowywanie.

6.ZamawfajacyoSwiadcza,Zecha「akterdanychosobowychpowie「zanychUmow争obejmuje/nie

obejmu」eSZCZeg61nekategoriedanychosobowychw「ozumieniuart.9ust・1ROD01ubdane

dotyczacewyrOk6wskazu」aCyChinaruszehprawa,W「OZumieniuar=OROD○○

§3

1.ZamawiajacymaP「aWOdokontrolisposobuwykonywanianin-e」SZejUmowyprzeZWykonawce

odno釦ezobowiaZah,Okt6rychmowaw両e」SZejUmowie,WSZCZeg6inoScido:

1)p「zep「owadzania bezpo§「edniej kon脚PrZetwa「Zania danych osobowych wsiedzibie

wykonawcy。nnychmie」SCaCh-Wkt6rychnastepu」ePrZetwarZaniedanychosobowychbedace

przedmiotemniniejSZejUmow;

2)ziecaniapodmiotomzewnet「ZnymPrOWadze両akont「o-iwa「unk6wprzetwarZaniadanych

2.WarunkiemprZeP「OWadzeniakon脚jestzaWiadomienieWykonawcyWte「m面e7dniprzed

p-anowanym te「minem」e」P「ZePrOWadzenia.Wykonawca uPOWaZ=iony」eSt Odm6wi6

p「zedstawicie一〇mZamawia」aCegOP「ZePrOWadzeniaczynnoScikont「01nych,jeZelipoJaWi争sieoniw

siedzibieWykonawcybezzawiadomienia,一ubpozawiadomieniu,kt6「enieuwzgl?dniate「m叫O

kt6rymmowaWZdaniupop「Zedzajacym・

3.Przedstawiciele Zamawia」aCegO uP「aWnieni do przep「OWadzan-a CZynnO§ci kontroinych

zobow-aZanis争powSt「Zyma6s-e Od dziafah mogacyCh doprowadzi6do na「uszenia

bezpIeCZehstwaprzetWarZa=yChdanychinnychni之bedacepr補dmiotemniniejszejUmowy.

4,WykonawcaudostepniaZamaw-aJ争CemuWSZelkieinfo「maqeniezbednedowykazaniaspe十nienia

na†○之OnyChnaniegoUmowazobowlaZah.

5.UprawnieniaokreSlonewust.1-4powy之ejprzys-uguj早ZamawlaJaCemuOdpowiedniowstosunku

doPodmiot6wpodpowie「zenia,Okt6rychmowa§6ust.1Umowy'WP「ZyPadkupowierzeniap「ZeZ

wyko=aWCeP「ZetWarZaniadanychPodmiotompodpowierzenia"

6,Wzwi争zkuzobowi争zkiemok「e的nymwust"2powyzej)Wykonawcaniezwtocznieinfo「mu」e

zamawfajacegO言e之e-iJegOZdaniemwyda=emuPO-eceniestanowineruszenieRODOIubinnych

p「zep-S6wdotycz争cychochronydanychosobowych.

wykonawca」eStZObowl争Zanydowdro之eniaiposiadaniaodpowiednichfrodk6wtechnicznychi

Strona2z5



Za掲CZnikm2dounowy

o「ganizacy」nyCh przetwa「zania danych osobowych,ZaPeW=laJapyCh odpowiedni stopieh

bezp-eCZehstwa przetwarZania danych,ZgOdnie z obow-aZu」争Cym PraWem)Stanem Wiedzy

techniczn?○○「aZCha「akterem)Zak「esem,kontekstemicelemp「ZetWa「Zania.

2.Wykonawca jest zobowiazany p「zedstawi6zak「es wdro之OnyCh§「Odk6w technicznychi

o「ganizacy」nyChprzedpodpisaniemn噂SZe」umOWyOraZPO」eJZaWa「Ciunaka之deZ争danie

ZamawIa」aCeg〇・

wykonawca zobow-aZu」e S-e do p「owadzenia r垂st「u wSZyStkich kategoriiczynno§ci

przetwarzania danych osobowych(ZWany da吋"Rejest「em,,),dokonywanych wimieniu

zamawla」aCegO,WP「ZyPadkuobowiazkup「owadzeniatakiego「eJeStruWynikaj争cegozart.30ust.

5ROD0.

§6

1,Zamawfajacyniewy「a之aog紬e」ZgOdy・abyWykonawcapowierzytdaLejprzetwa「Zaniedanych

osobowych(dalq jako‥Podpowie「zenie)iwykonywanie zadan wynikaj争cych z Umowy

podmiotowitrzeciemu(da-ejjako‥Podmiotpodpowierzenia).Wykonawcaoka之dymzamia「Ze

podpowierzeniadanychosobowychpoinfo「mujeZamaw-a」aCegOWformiepISemn句.ZamawlajaCy

mo之eWC-争gu7dnioddniapoinfo「mowanfagop「zezWYkonawc?)Zg青osi6sp「ZeCiwwobec

podpowierzenia.WprzypadkuzgodyZamawia」aCegO=aPodpowie「Zenie,WykonawcawumOWie

podpowierzeniazobowiazujePodmiotpodpowierze面ap「zed「ozpoczec-emPrZetwa「Zaniadanych

osobowychdopodj?C-a§「odk6wtechnieanychiorganizacymychma」争CyChnaceiuzabezp-eCZenie

powie「zonychda=yChosobowych,StOSOWniedop「zep-S6w'Oktorychmowawart.32RODO.

s「odkitechniczneio「gan融c加epodjetep「zezPodmiotpodpowiedzeniapowinnyzapewnia6ten

samiubwyZszyStOP-e百bezpIeCZehstwaco§「odkiwd「oZoneP「ZeZWykonawce・

2.DostepdopowierzonychdanychosobowychmogapOSiada6tylk○○SOby-kttrymWykonawca

nadatupowaZnienia,Okttrychmowawart.29RODO.

3.WykonawcazObowi争zu」eSiedopl-nowa毎byka之daosobaupowa之nionazobowlaZataS-eP-Semnie

dozachowan-aPOufnoSciwczasietrvaniazatrudnieniaorazpo」egOZakohczeniuniezaleZnieod

fo「myzatrudnienia,WZak「esie p「zetwarZania powie「zonych osob-e uPOWa之nionej danych

4.WykonawcamoZep「zetwarZa6daneosobowewytacZniewce-uok「eSlonymwUmowieiwyt争cznie

wokresietrwaniaUmowyGtownej・Wykonawca〇台wiadcza,之ew「aZ-eStwie「dzenianaruszenia

och「onydanychosobowychniezwfoczniepoinformujeotymZamawiajacego,ZgOdniezart.33

ROD○○

1.Wykonawca Odpowiada za szkody majatkowelub n-emaj争tkowe,jakie powstaly wobec

zamaw-a」争CegO-ubos6btrzecichwwynikuprzetwarZaniadanychosobowychniezgodnego

zumowalubobowi争zkamina一〇Zonymi昭eZP「ZeP-SyPOWSZeChnieobowiazu」争CelubRODO

bezpoSrednionaWykonawceoraZWWynikudziataniapozazgOdnymizp「aweminst「ukcjami

Zamawia」争CegOlubwbrewtyminst「ukcjom.

2,ZamawraJaCyOdpowiadazaszkodymaj争tkowelubniemajatkowe,jakiepowsta†ywobecos6b

t「zecichwvynikuprzetwarZaniadanychnaruszaJaCegORODO-ubinneprzep-Sydotyczace

och「onydanychosobowych.

3.St「onys争zwolnionezodpowiedzia-noSciwynikajacejZuSt.=2powyZe"e之eliudowodnia・Ze

zdarzenie,kt6「edoprowadzi一〇dopowstaniaszkody)jestprzeznieniezawinione.Je之eiiwtym

samymprzetwarza両ubior争udzia一〇bieSt「ony-SaOdpowiedzial=eZaSZkodespowOdowan争

p「zetwa「zaniemzgodniezust.1-ub2powyze」・POnOSZaOneOdpowiedzialno§6solida「na.St「Ona'臆　_○○--,_　ふ《」__:タ、({i,○○‥′「i∠1i(ミ†「lヽ∩ヽl

kt6「aza函faodszkodowaniezaca-争wy「zadzon争szkode,maPraWO之adaniaodd「ugiejSt「Ony,

kt6「auczeStniczyiawtymSamymPrZetwa「Zaniu,ZWrOtuCZeSciodszkodowaniaodpowiadaj争ce」
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cze§ciszkody,Zakt6「争ponosiodpowiedzialnoS6)ZgOdniezwa「unkamiokre的nymiwust.11ub2

POWy之句"

4.Wykonawcaponosiodpowiedzia-noS6zadziatanialubzaniechaniaPodmiotupodpowierzen-a,

dotyczaceprzetwa「zaniapowierzonychda=yChosobowych,jakzadzialania山bzaniechania

wlasne,P「ZeZ CO POStanOWienia dotycz争ce odpowiedzialno§ciWykonawcy na warunkach

opisanychpowyZeJObejmuj争tak之eodpowiedzia一no§6Wykonawcyzadziatanialubzaniechania

Podmiot6wpodpowie「Zenia.

§8

1,Wykonawcazobowl争Zu」eSledozachowaniawtajemn-CyZar6wnopowie「ZOnyChdanych・jak

「6wnie之info「maQjidotycz争cychsposob6wichzabezpieczenja.Obowi争zekzachowaniapoufno§ci

2.Wykonawcao§wiadcza,ZekaZdaosobap「zezn-egOZaangaZowana,ma」aCadostepdodanych

osobowych)uZySkafaod「ebnep-SemneuPOWaZnienie・ZObowl争Zafasiedozachowaniapoufno§ci

takichdanycho「azbedzieJePrZetWarZafawy-acznienapo-ecenieWykonawcy,Wg「anicach

「eaIizaQiiUmowy.

3.Wykonawcao§wiadcza,之ew「aZiestwie「dzenia‥

1)wyciekudanychosobowych,WtymZagubieniano§nikadanychosobowych;

2)utratydanychosobowych;

3)nieauto「yzowanejzmianydanychosobowych;

4)血egop「zypadkumogacegoWi争za6siezwysokimryzykiemnaruszeniap「awlubw0lnoSci

os6b,kt6rychdanedotycz争;

zawiadomiotakiejoko-iczno§ciZamawia」aCegOniezwtocznie言ednakwkaZdymp「ZyPadkunie

p6ZnleJni之WC-agu24godzinoddatystwie「dzenia'POdajacp「zytymWSZyStkieokoliczno§ci

4"Wykonawca niezwlocznie po stwierdzeniu zda「zenia'O kt6rym mowa W uSt.3powyZej,

ZObowi争Zany」eSt:

1)zabezpieczy6wsze-kiedowodynaok01icznoS6zdarzenia;

2)wyeliminowa6p「zyczyn印a「uSZenia,OiiejesttojeszczemO之Iiwe;

3)podja6stosowne§「odkiza「adczed-aog「aniczeniaskutk6wvystapienianaruszenia・

5.Wprzypadkuna「uszefroch「onydanychosobowychinnychniZteOk「e約newust.3powyZ。)

wykonawcazobowl争Zany」eStPOinfo「mowa60taki oko-icznoSciZamaw-aJaCegOniepozni叫tZw

te「minie48godzinodchw旧Chstwie「dzenia,POdaj争cp「zytymWSZyStkieok01icznoScizda「Zenia・

postanowieniaust,4powyZqstOSujesi?Odpowiedni〇・niezale之nieodpowy之SZyChobowiazk6w

6.Wykonawcazobowiazu」eSiedoniezw一〇CZnegOPOinformowaniaZamawfajaceg○○jakimk01wiek

post?POWaniu)WSZCZeg6lnoSciadminist「acyJnym-ubsadowym'dotycz皐cymp「ZetwarZaniap「ZeZ

wykonawce danych osobowych ok「e§lonych w ninIqSZe」umOWie'Ojakiejk01wiek decyzJl

administracyJneJlub orzecze血dotyczacym PrZetWarZania tych danych,Skierowanych do

vvykonawcy,atakZeOWSZeikichp-anowanyCh,OiIesawiadome-Iub「ealizowanyChkontr01ach

。nspekQjachdotycz争cychp「zetwa「zaniauWykonawcytychdanychosobowych,WSZCZeg6ino§ci

p「owadzonych p「zezinspekto「6w upowaZnionych przez P「ezesa U「Zedu Och「Ony Danych

osobowych.Niniqszy ustep dotyczy wy-acznie danych osobowych powie「ZOnyCh przez

Zamawl到るCeg〇・

1.Wykonawca zobowiazany」eSt udzie-a6Zamaw-aj争Cemu WSZelkich而o「mady dotycz争cych

p「zetwa「zaniapowie「zonychjejprzezZamawl明CegOdanychosobowychi「eaiizowa6niezbedne

dzialaniama」aCenaCe-uzado§6uczyn-eniep「awomOSOby・kt6rejdanedotycz争,WSZCZeg61noSci

wzak「esieok「e約nymwRozdziale…RODO(np.prawOdobyciazapo…ianym)"Wykonawca

zobowiazany」eStStOSOWa60dpowiednie§「odkio「ganizacyJneO「aZteChnicznepozwafajacena

「eaiizaQjeww.p「aW.
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2.Biorac pod uwage charakte「przetwarzania danych oraz posiadaneinforma垂Wykonawca

zobowIaZu」e Sle do pomocy Zamaw-a」争Cemu W Zakresie wyw-争ZyWania s-e ZObowiazk6w

wymienionychwart.32-36ROD〇両・WSZCZeg6lnoScidotyczacychwd「a之aniaodpowiednich

§rodk6w technicznychio「ganizacyJnyCh・Zg-aszania na「uszenia och「Ony danych osobowych

organowinadzo「czemuorazosObie)kt6rejdanedotycz争,C○0ZnaCZaudzieienieZamawla」aCemu

naka之dejego之adanieiwewskazanymprzezniegOte「minie,WSZelkichw所a§nieh‖nnychform

wspa「cia,WtymInfo「madyostaniefaktycznym,kt6repomog争Zamawiaj皐cemuwspetnieniujeg○

○bowi争zk6wwynikaj争cychzRODO"

§10

1.St「onyzgodnieoSwiadczaj争,Ze両niejszaumoWaObowi争zujenaczaStrvanjaUmovyGt6wnej.

2,Umowauiega「ozw-aZaniubezod「ebnegowypowiedzeniazchw喝WygaSniecIalubrozwlaZania

UmowyG16wneJ.

3,Zchw唱「ozwlaZaniaUmowyG-6wnejWykonawcaniemap「awadodalszegop「ZetWa「Zania

powie「zonych danychi」eSt ZObow-争Zany do usun-eC-a danych oraz usun-eC-a WSZeikich

istni明cychkopiidanychosobowych-ubzw「otudanychchyba,ZeZamawla」aCyPOStanOWiinacze」

lubprawoUniiEu「op垂kiejlubp「awop0lskienakazujadaiszep「ZeChowywaniedanych.

4.WykonawcausunieposiadanedaneosobowenaJPOZn-e-WdniuzakohczeniaUmowyGtowne」・

chybaZeZamaw-a」aCyPOIecimuz「Obi6towczesnIe手

5.PousunleCiudanychWykonawcawte「minie7dnizto之yZamawIa」aCemuP-SemneOSwiadczenie

ovykonaniuobow`争Zkuwskazanegowust.3-4powy之eJ.

§11

1.Wyko=aWCaZObowiazu」eSiedozachowa=iawtajemnicywszelkiChinfo「maQji・danych,mate「ia16w,

dokumentowidanychosobowychot「zymanyChodZamaw-a」aCegOiodwspapraCu」争CyChznim

os6bo「azdanychuzyskanychwjakiko-wiekinnyspos6b,Zamie「zonyczyp「ZyPadkowywformie

ustnej,Pisemnejlube-ektronicznej(dar可jako:"Danepoufne’’)・

2.Wykonawcao§wiadcza,之ewZWi争zkuzezobow-争Zaniemdozachowaniawtajemn-CyDanych

poufnych niebed争onewyko「zystywane,u」aWnianeaniudostepnlanebezp-SemnejZgOdy

zamawia」aCegOWinnymceluni之realiza班UmowyG十6wnejchyba,Zekonieczno§6ujawnienia

posiadanychinfo「maq-WynikazobowlaZu」aCyChp「zep-S6wprawaiubUmowyGt6wnel.

§1子

1.ZmianaUmowymoZenaStaPi6tylkowformiep-SemnegOa=eksupodpisanegop「ZeZObieSt「Ony

pod「ygo「emniewa之no§c主

2.Wsp「awach nieu「egulowanych Umowa ma」aZaStOSOWaniaodpowiednie przepISy Kodeksu

cywilnego,ROD〇・atak之eprzeP-Sy-nnyChustaw「eguluJ争CyChochronedanychosobowych.

3.Umow?SPOrZadzonowdw6chjednobrzm-早CyChegzemp-arzach・POjednymdlaka之dejzeSt「on・

4.UmowawchodziwZyc-eZdniemzawa「Cia.

ZAIVIAWIAJACY
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