
UMOWA 
zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:
Sosnowieckim Szpitalem Miejskim Sp. z o. o.  41–219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zarejestrowaną w
Sądzie  Rejonowym  Katowice  –  Wschód   w  Katowicach  Wydział  VIII   Gospodarczy  Krajowego
Rejestru  Sądowego  pod  nr  0000476320  posiadającą  NIP:  6443504464,  Regon  240837054,  będącą
płatnikiem VAT, wysokość kapitału zakładowego: 79 947 000,00 zł
reprezentowanym przez:
…..............................................................................
…..............................................................................
zwanym w dalszej części umowy Najemcę
a 
…………………………………….(nazwa firmy i adres)……………………………………………….., 
zarejestrowaną  w  Sądzie  …………………….   w  …………………….  Wydział  …………..
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  …………………. posiadającą  NIP:………….,
Regon ……………………., będącą płatnikiem VAT, wysokość kapitału zakładowego: ……………… zł
reprezentowanym przez:
………………………………………………………
………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z
2018r. Poz. 1986 ze zm.) zostaje zawarta umowa o treści:

§ 1
Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy do używania  aparat USG …………………… (podać
nazwę/typ lub model/nr fabr.) …………………………….. rok produkcji ….. (podać) ………….. [da-
lej: Urządzenie], stanowiący własność Wynajmującego, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmują-
cemu umówiony czynsz.

§ 2
1. Wydanie Urządzenia Najemcy oraz jego zwrot Wynajmującemu nastąpi na podstawie protokołu

zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony umowy.
2. Miejscem dostawy Urządzenia jest obiekt Najemcy – Pracownia USG  przy ul. Zegadłowicza 3 w

Sosnowcu.
3. Wynajmujący wraz z Urządzeniem odda Najemcy instrukcję obsługi w języku polskim oraz jego

paszport techniczny.
4. Wynajmujący oświadcza, że Urządzenie jest sprawne technicznie i posiada aktualne badania tech-

niczne, co znajduje odzwierciedlenie w jego paszporcie technicznym.
5. Wynajmujący zapewni szkolenie wskazanych przez Najemcę osób w zakresie prawidłowej eksplo-

atacji Urządzenia.
6. Wraz z niniejszą umową, w związku z możliwością przetwarzania przez Wynajmującego danych

osobowych strony zawierają umowę o powierzeniu przetwarzania danych, która stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3
1. W całym okresie umowy Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymywania Urządzenia w pełnej

sprawności technicznej na własny koszt, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. W całym okresie najmu Wynajmujący zapewnia na własny koszt przeglądy serwisowe oraz cią-

głość ochrony ubezpieczeniowej Urządzenia.
3. W sytuacji uszkodzenia Urządzenia z winy Najemcy, powstałych na skutek jego wadliwej eksplo-

atacji, bądź mechanicznego uszkodzenia, Wynajmujący przedstawi Najemcy ofertę naprawy, obej-
mującą koszt przywrócenia pełnej sprawności technicznej.

4. W przypadku przerwy w eksploatacji, bez względu na jej przyczynę, dłuższej niż dwa dni robocze
od momentu zgłoszenia przez Najemcę braku sprawności Urządzenia, Wynajmujący odda Najemcy
do używania aparat zastępczy o parametrach nie gorszych niż przedmiot najmu, na okres do przy-
wrócenia pełnej sprawności technicznej Urządzenia. Do urządzenia zastępczego mają odpowiednie
zastosowanie postanowienia § 2 oraz § 3 ust. 1 – 3. W przypadku gdy brak sprawności technicznej



Urządzenia jest wynikiem okoliczności, o których mowa w ust. 3, okres używania przez Najemcę
aparatu zastępczego nie przekroczy 30 dni.

5. Wszelkie materiały eksploatacyjne niezbędne do użytkowania Urządzenia zapewnia Najemca.
§ 4

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawioną ofertę na kwotę w wy-
sokości:

netto ........................ + ……….. VAT = ...........................zł brutto
słownie .............................................................. zł brutto

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związa-
ne z jego prawidłową realizacją, w tym zakładany zysk, należne podatki,  koszt ubezpieczenia i
inne, które występują, w szczególności koszt szkolenia, transportu, utrzymania Urządzenia w pełnej
sprawności w całym okresie realizacji umowy, wykonania jego przeglądów serwisowych i zapew-
nienia urządzenia zastępczego w przypadkach przewidzianych umową. 

3. Wartość, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku korzystnych zmian cenowych
dla Najemcy.

4. Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości:
netto ........................ + ……….. VAT = ...........................zł brutto
słownie .............................................................. zł brutto,

płatny z dołu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, dostarczonej Najemcy po każ-
dym zakończonym miesiącu najmu.  

5. Zapłata należności nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidło-
wo wystawionej faktury. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Na-
jemcy.

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek Wynajmującego: 
Nazwa banku:..................................... Nr konta bankowego..........................................................

5. Zmiana konta bankowego będzie wprowadzona aneksem do umowy.
6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Najemcy.

§ 5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia …………….do dnia ………………..
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za miesięcznym terminem wypowiedzenia.
3. Najemca może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której wystąpienia, bądź terminu jej wystąpienia nie
można było przewidzieć zawierając niniejszą umowę, w szczególności nabycia nowego apara-
tu, zmian organizacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

b) rażącego naruszenia przez Wynajmującego postanowień umowy, w szczególności  gdy skut-
kiem działania, bądź zaniechania Wynajmującego będzie naruszenie ciągłości zdolności Na-
jemcy do udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem Urządzenia.

4. Wynajmujący  może  rozwiązać  umowę  bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia  w  przypadku
rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień umowy, w szczególności gdy Najemca pozostając
w zwłoce z zapłatą czynszu najmu za dwa pełne okresy płatności, pomimo wezwania do zapłaty w
dalszym dwutygodniowym terminie nie spełni w swojego świadczenia.

5. Umowa może być rozwiązania w każdym czasie za zgodą obu Stron.
6. W  przypadku  wcześniejszego  rozwiązania  umowy,  Najemca  zapłaci  Wynajmującemu  kwotę

wynikająca z faktycznego okresu najmu Urządzenia: kwota miesięcznego czynszu najmu zostanie
podzielona prze 30 dni i pomnożona przez ilość dni najmu w danym miesiącu do dnia rozwiązania
umowy.

7. Osobą  odpowiedzialną  z  ramienia  Zamawiającego  za  prawidłowe  wykonanie  umowy,  jest
koordynator ds Aparatury Medycznej, Bogdan Cioch, tel. nr 32 41-30-135,  który jest upoważniona
jest także do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
Ze strony Wykonawcy nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni:
……………………………………….; tel. ……………………………….

§ 6
1. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środo-

wiskowego ISO14001, a w szczególności:
1) przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej umowy
2) zmniejszyć uciążliwość dla otoczenia swojej działalności związanej z wykonywaniem prac zle-

conych przez Najemcę  a w szczególności:



a) minimalizować ilość powstających odpadów,
b) zabierać z terenu Najemcę wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług,

2. Wynajmującemu nie wolno:
1) wwozić na teren Najemcy jakichkolwiek odpadów, 
2) składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę, a

w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowa-
nia i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. Technicznych, 

3) myć pojazdów na terenie Najemcy,
4) spalać odpadów na terenie Najemcy,
5) wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji

3. Wynajmujący zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonu-
jących usługę w zakresie obowiązującej w firmie polityki środowiskowej i systemu zarządzania
środowiskowego wg ISO 14001 dostępnych na stronie internetowej www.szpital.sosnowiec.pl

4. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy zwra-
cać się Najemcy za pośrednictwem Pełnomocnika Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarzą-
dzania.

§ 7
1. Wynajmujący jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bez-

pieczeństwa i Higieny Pracy wg PN- N 18001:2004, a w szczególności:
1) przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej z Najemcą umowy,
2) rejestrować  wypadki  przy  pracy,  choroby zawodowe  i  zdarzenia  potencjalnie  wypadkowe

wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala,
3) wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa.

2. Wynajmujący jest zobowiązany:
1) organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i higie-

ny pracy,
2) powiadamiać  swoich  pracowników o  możliwych  zagrożeniach  związanych  wykonywaniem

przez nich prac,
3) powiadamiać Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.

3. Wynajmujący jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonu-
jących usługę zakresie obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i systemu
zarządzania.

4. Wynajmujący jest zobowiązany dopuścić Specjalistę ds. BHP Najemcy do kontroli postępowania
na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się do
Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Najemcy.

§ 8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać

polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Najemcy.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona
kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia
drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpie-
nie od wniesienia pozwu.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisem-

nego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

NAJEMCA WYNAJMUJĄCY

zał. 1 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

http://www.szpital.sosnowiec.pl/


zał. 1 Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta w …………………………… w dniu ………………………………… pomiędzy:

Sosnowieckim Szpitalem Miejskim  Sp. z o. o. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000476320,
kapitał zakładowy 79 947 000,00 zł, 
NIP 6443504464, REGON 240837054,
reprezentowanym przez:

…...........................................................................

….........................................................................…
zwanym w dalszej części  Administratorem danych 
a
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………reprezentowanym przez:

…...........................................................................

….........................................................................…
zwanym w dalszej części Podmiotem przetwarzającym

§ 1
Powierzenie przetwarzania danych

1.  Administrator  danych  powierza  Podmiotowi  przetwarzającemu  w  trybie  art.28
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwanego w dalszej części Rozporządzeniem) dane osobowe wrażliwe do przetwarzania, na
zasadach i w celu określonym w Umowie  dnia …………… nr ……………………………..
2.  Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się  przetwarzać  powierzone  mu  dane  osobowe
wrażliwe zgodnie z  Umową, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3.  Podmiot  przetwarzający  oświadcza,  iż  stosuje  techniczne  i  organizacyjne  środki
bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2
Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane: imię,
nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, dane kliniczne pacjenta.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe wrażliwe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający  wyłącznie  w  celu  realizacji  umowy  z  dnia  ………………  nr
………………………..

§ 3
Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1.  Podmiot  przetwarzający  zobowiązuje  się   przy  przetwarzaniu  powierzonych  danych
osobowych  wrażliwych  do  ich  zabezpieczenia  poprzez  stosowanie  odpowiednich  środków
technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  adekwatny  stopień  bezpieczeństwa



odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w
art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych wrażliwych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wrażliwych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu
realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy  (art. 28 ust. 3
pkt b Rozporządzenia)  przetwarzanych danych wrażliwych 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. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług objętych Umową, o której mowa
w    w§ 2 pkt 2 niniejszej Umowy, zależnie od decyzji Administratora, usuwa wszelkie dane
osobowe oraz wszelkie istniejące kopie lub  protokolarnie zwraca powierzone do przetwarzania
dane osobowe w terminie 30 dni od zakończenia/rozwiązania umowy, chyba że prawo Unii lub
inne krajowe regulacje nakazują przechowywanie danych osobowych.
6.  W miarę  możliwości  Podmiot  przetwarzający  pomaga  Administratorowi  w  niezbędnym
zakresie wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki zgłasza je Administratorowi nie później niż w ciągu 24 godzin.

§ 4
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust.3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
środki  zastosowane  przez  Podmiot  przetwarzający  przy  przetwarzaniu  i  zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.
2.  Administrator  danych  realizować  będzie  prawo  kontroli  w  godzinach  pracy  Podmiotu
przetwarzającego i z minimum jednodniowym jego uprzedzeniem.
3.  Przedmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
4.  Podmiot  przetwarzający  udostępnia  Administratorowi  wszelkie  informacje  niezbędne  do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych, chyba że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W
takim  przypadku  przed  rozpoczęciem  przetwarzania  Podmiot  przetwarzający  informuje
Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w § 3 ust 1. Umowy winien spełniać te same gwarancje i
obowiązki, jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4.  Podmiot  przetwarzający  ponosi  pełną  odpowiedzialność  wobec  Administratora  za
niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.



§ 6
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa prowadzące
do  przypadkowego  lub  niezgodnego  z  prawem  zniszczenia,  utracenia,  zmodyfikowania,
nieuprawnionego  ujawnienia  lub  nieuprawnionego  dostępu  do  danych  osobowych
udostępnionych zgodnie z  treścią niniejszej Umowy.

§ 7
Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wygaśnięcia umowy wskazanej w §
2 pkt 2.

§ 8
Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejsza umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy
Podmiot przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych.

§ 9
Zasady zachowania poufności

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych
i  od  współpracujących  z  nim osób  oraz  danych  uzyskanych  w jakikolwiek  inny sposób  ,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej ( „dane poufne”).
2.  Podmiot  przetwarzający  oświadcza,  że  w związku  ze  zobowiązaniem do  zachowania  w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy wskazanej w § 2
pkt  2.,  chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji  wynika z  obowiązujących
przepisów prawa lub Umowy.

§ 10
Postanowienia końcowe

1.  Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po  jednym  dla
każdej ze stron.
2.  W sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  będą  miały  przepisy oraz  Rozporządzenia,
ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie sąd
właściwy dla Administratora danych.

Administrator danych:                                                                                 Podmiot przetwarzający:
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