Załącznik nr 3 do SWKO

PROJEKT UMOWY
zawarta w Krotoszynie dnia………………r

pomiędzy

Samodzielnym publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie posiadającym KRS 000 000
2750 NIP 621-15-36-551 REGON 000310226, zwanym w dalszej treści umowy “Udzielający
Zamówienia reprezentowanym przez:
Krzysztofa Kurowskiego – Dyrektora Zakładu
Dorotę Głownicką – Głównego Księgowego
a

……………………….
……………………….
………………………..

KRS/REGON............................................................................

NIP............................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy “Przyjmujący zamówienie”, w imieniu którego działają :

1.

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

2. ............................................................................................................................................

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Udzielającego Zamówienia oferty
Przyjmującego Zamówienie w postępowaniu konkursowym na świadczenie usług zdrowotnych
prowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn.
Dz. U. z 2018 poz. 2190 ).
§ 1.
1. Udzielający Zamówienia zleca, a Przyjmujący Zamówienie przyjmuje wykonanie świadczeń
zdrowotnych polegających na sporządzaniu opisów badań wykonywanych za pomocą aparatu
rentgenowskiego, tomografu komputerowego, zwanego dalej „Sprzętem” w systemie
teleradiologii, zwanych w dalszej części „Usługami” na zasadach opisanych w niniejszej
Umowie.
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2. W ramach Usług, o których mowa w ustępie powyżej, Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się
także do monitorowania techniki wykonywanych badań przez personel średni (techników RTG,
pielęgniarek) podczas wykonywania badań.
3. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, iż:
a) posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia, zgody, licencje oraz spełnia wszelkie
wymogi przewidziane prawem, niezbędne dla prawidłowego i należytego wykonania niniejszej
Umowy,
b) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszej Umowy.
§ 2.
1. W ramach realizacji niniejszej Umowy, Przyjmujący Zamówienie w zamian za ustalone
wynagrodzenie zobowiązuje się do wykonywaniu Usług, o których mowa w § 1 powyżej.
2. Świadczenie Usług następować będzie na podstawie przesłanych przez Udzielającego
Zamówienia zdjęć RTG i TK zwanym dalej zleceniem. Przy składaniu każdorazowego zlecenia
Udzielający Zamówienia za pośrednictwem Platformy Radiologicznej Przyjmującego
Zamówienie:
a) określi jego zakres,
b) wskaże, czy ma być ono traktowane jako pilne.
3. Przez badanie należy rozumieć: pojedyncze badanie dotyczące jednej okolicy anatomicznej
ustalonej zgodnie z regułami sztuki medycznej, które stanowią: głowa, szyja, klatka piersiowa,
jama brzuszna, miednica, kręgosłup z podziałem na okolice anatomiczne (kręgosłup szyjny,
piersiowy, lędźwiowy), kończyna górna z podziałem na odcinki anatomiczne, kończyna dolna z
podziałem na odcinki anatomiczne oraz badania tematyczne (aplikacje) możliwe do wykonania na
aparacie Udzielającego Zamówienia.
4. Decyzję o nadaniu priorytetu „pilne” dla przesłanego zlecenia podejmuje lekarz Udzielającego
Zamówienia.
5. Badania będą przesyłane do opisu drogą elektroniczną za pośrednictwem oprogramowania
dostarczonego i zainstalowanego przez Przyjmującego zamówienie, zwanej dalej „Platformą”.
6. Dostęp do Platformy zostanie udzielony wyznaczonym pracownikom Udzielającego Zamówienia,
uprawnionym do wysyłania badań i skierowań, odbierania wyników badań, których lista stanowi
Załącznik nr 2 do Umowy. Osobom tym zostaną przekazane dane dostępowe (login, hasło).
Aktualizacja listy następuje poprzez pisemne powiadomienie Przyjmującego Zamówienie, który
w terminie 7 dni od jej otrzymania przekaże Udzielającemu Zamówienia dane dostępowe dla
nowych pracowników oraz zablokuje dostęp pracownikom usuniętym z listy.
7. Po dokonaniu opisu badań Przyjmujący Zamówienie będzie przesyłał autoryzowany opis badania
do Udzielającego Zamówienia za pośrednictwem Platformy.
7.1 Dokumentacja musi być podpisana przy użyciu podpisu elektronicznego kwalifikowanego w
sposób gwarantujący przesył danych zapewniający stosowny poziom bezpieczeństwa
przesyłanych danych oraz jednoznaczną identyfikację osoby wykonującej opis a w przypadku
awarii drogi elektronicznej w formie faksu.
7.1. Przyjmujący Zamówienie przekaże Udzielającemu Zamówienia oryginały wyników
wykonanych opisów, opatrzone pieczęcią i podpisem lekarza opisującego badanie w formie
przesyłki kurierskiej w terminie 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego jako załącznik do
wystawionej faktury. Koszty przesyłki ponosi Przyjmujący Zamówienie.
8. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje badania do oceny każdego dnia, przez dwadzieścia cztery
godziny na dobę, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2 i 3 oraz z uwzględnieniem postanowień
§ 3 ust. 14.
9. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać opis badania RTG i przekazać go
Udzielającemu Zamówienia poprzez umieszczenie go na Platformie w ciągu 24 godzin od czasu
otrzymania pełnej transmisji danych z badaniem do opisu oraz skierowaniem na to badanie, a w
przypadku, gdy wykonanie opisu badania RTG zostanie określone jako pilne – w ciągu 1 godziny.
10. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się wykonać opis badania TK i przekazać go
Udzielającemu Zamówienia poprzez umieszczenie go na Platformie w ciągu 24 godzin od czasu
otrzymania pełnej transmisji danych z badaniem do opisu oraz skierowaniem na to badanie, a w
przypadku, gdy wykonanie opisu badania TK zostanie określone jako pilne – w ciągu 1 godziny.
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11. W przypadku wątpliwości diagnostycznych Udzielający Zamówienia zażąda wyjaśnień co do
wykonanego opisu badania. Przyjmujący Zamówienie na każde wezwanie Udzielającego
Zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 godzin udzieli wyjaśnienia co do
wykonanego opisu badania za pośrednictwem Platformy.
12. Strony oświadczają, że dokumentacja medyczna sporządzana w ramach niniejszej Umowy, w tym
wszelkie dane podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Strony oświadczają, że zarówno dokumentacja, jak i dane będą podlegały wszelkim rygorom, co
do zasad ich przetwarzania, przechowywania i w szczególności rygorów ich udostępniania.
§ 3.
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania wszystkich przekazanych mu na mocy
niniejszej Umowy obowiązków z zachowaniem rzetelności i najwyższej staranności, w
szczególności zgodnie z obowiązująca wiedzą medyczną i standardami, przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się zapewnić Udzielającemu Zamówienia 3-dniowy okres
wdrożeniowy, podczas którego nastąpi przekazanie Udzielającemu Zamówienia instrukcji
działania obsługi Platformy i procedur związanych z odbiorem i wysyłaniem danych, a także
integracja (w przypadku takiej konieczności) z systemem informatycznym Udzielającemu
Zamówienie. Wszelkie czynności powinny zostać potwierdzone protokołem podpisanym przez
obie strony.
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się przeprowadzić bezpłatne przeszkolenie personelu
Udzielającego Zamówienia w tym w zakresie obsługi Platformy. Czynności powinny zostać
potwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony.
4. W przypadku konieczności podłączenia Platformy do systemu PACS/RIS Przyjmujący
Zamówienie dokona wszelkich niezbędnych pracy własnymi środkami i na własny koszt.
Czynności powinna zostać potwierdzona protokołem podpisanym przez obie strony.
5. Wszelkie konieczne prace zostaną przeprowadzone w uzgodnieniu i za zgodą Udzielającego
Zamówienia.
6. Przyjmujący Zamówienie dostarczy sprzęt niezbędny do prawidłowego przesyłania badań.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przeprowadzenia testów poprawności działania
oprogramowania. Wszelkie czynności powinny zostać potwierdzone protokołem podpisanym
przez obie strony.
7. Nadzór techniczny przesyłania badań do opisu będzie prowadzony przez Przyjmującego
Zamówienie.
8. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że badania do niego przesyłane nie będą udostępniane
osobom i firmom trzecim.
9. Przyjmujący Zamówienie zapewnia zorganizowanie teletransmisji obrazów w oparciu o własne
oprogramowanie. W ramach wynagrodzenia określonego w § 10 przez okres obowiązywania
niniejszej Umowy Przyjmujący Zamówienie udziela Udzielającemu Zamówienia niewyłącznej
licencji na korzystanie ze wskazanego w zdaniu pierwszym oprogramowania w celach związanych
z wykonywaniem Umowy oraz w sposób w niej opisany, bez prawa dokonywania w nim
jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych.
10. Wykaz zawierający imię i nazwisko lekarza wykonującego opisy badań u Przyjmującego
Zamówienie oraz nr jego prawa wykonywania zawodu oraz jego dane kontaktowe (adres e-mail,
nr telefonu VOIP lub GSM), stanowić będzie Załącznik nr 3 do Umowy i będzie
aktualizowany przez Przyjmującego Zamówienie każdorazowo w przypadku wystąpienia zmiany
składu personalnego w formie pisemnej, przy czym zawsze wskazanych musi być minimum dwie
osoby.
11. Przyjmujący Zamówienie zapewni Udzielającemu Zamówienia dostęp do aktualnego grafiku
dyżurów lekarzy wykonującego opisy badań u Przyjmującego Zamówienie poprzez:
a) umieszczenie go na Platformie lub
b) przesyłanie w formie wiadomości e-mail na adres …………………………………………….
w odstępach cotygodniowych lub częściej w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w
grafiku.
12. W przypadku zmiany, aktualizacji, rozbudowy oprogramowania, o którym mowa w ust. 4
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przeszkolenia na swój koszt osób uprawnionych do
korzystania z oprogramowania ze strony Udzielającego Zamówienia.
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13. W ramach Usługi, o której mowa w § 1 ust. 2 monitorowania techniki wykonywania badań,
Przyjmujący Zamówienie uprawniony jest do korygowania sposobu wykonywania badania przez
personel Udzielającego Zamówienia, w szczególności poprzez:
a) nakazanie powtórzenia badania,
b) przedstawienie wskazówek co do techniki przeprowadzania badania.
Przyjmujący Zamówienie zapewnia również Udzielającemu Zamówienia stały kontakt w formie
on-line lub telefonicznej pozwalający na zwrócenie się przez personel Udzielającego Zamówienia
w razie potrzeby o informacje i wskazówki dotyczące techniki wykonywania badań.
14. W przypadku dostarczenia badania przez Udzielającego Zamówienia na Platformę w sposób
nieprawidłowy lub też przesłany obraz będzie złej jakości, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany
będzie do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Udzielającego Zamówienia i wezwie do
ponownego przesłania zlecenia co umożliwi prawidłowe wykonanie opisu przez Przyjmującego
Zamówienie.
15. W ramach Usługi Przyjmujący Zamówienie zapewni stały 24 godzinny kontakt on-line lub
telefoniczny w zakresie usuwania problemów technicznych związanych z obsługą. W przypadku
zgłoszenia usterki przez Udzielającego Zamówienia, Przyjmujący Zamówienie usuwa zaistniałą
usterkę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Udzielający Zamówienia będzie zgłaszał usterki na
numer telefonu…………………….. lub adres e-mail……………………… Wszelkie koszty
związane z przywróceniem prawidłowego funkcjonowania systemu będzie pokrywał Przyjmujący
Zamówienie.
16. Przyjmujący Zamówienie zapewni Udzielającemu Zamówienia możliwość wskazania badań, które
mają być przekazane do zdalnej oceny.
§ 4.
1. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do przeprowadzania badań na sprzęcie medycznym z
zachowaniem najwyższej staranności, przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.
2. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do:
a) urządzenia i utrzymania na własny koszt połączenia teleinformatycznego o przepustowości w
kierunku wychodzącym nie mniejszym niż 1mbps do przekazywania danych pomiędzy sprzętem
komputerowym Udzielającego Zamówienia a Platformą,
b) obsługi sprzętu i Platformy przez przeszkolony personel.
3. Serwis i naprawy urządzeń do przesyłania danych, o którym mowa w ust. 2 będzie wykonywał na
swój koszt Udzielający Zamówienia.
4. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się przedstawić oryginały skierowań Przyjmującemu
Zamówienie w przypadku każdego uzasadnionego wezwania.
5. Przyjmujący Zamówienie ma prawo do udzielania wskazówek dotyczących technik
wykonywanych badań, technikom radiologii i średniemu personelowi medycznym zatrudnionym
u Udzielającego Zamówienia w celu usprawnienia porozumiewania się wyłącznie w aspekcie
wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy lub Udzielający Zamówienia zadeklaruje osobę,
która będzie pełniła role Koordynatora w razie problemów między personelem Udzielającego
Zamówienia a Przyjmujący Zamówienie.
6. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do:
a) prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach określonych w przepisach prawa,
b) archiwizacji obrazów badań
c) udostępnienia Przyjmującemu Zamówienie sprzętu komputerowego w celu aktualizacji,
rozbudowy bądź zmiany oprogramowania, o którym mowa w § 3 ust. 4 oraz odbycia
przeszkolenia w zakresie prawidłowego korzystania z oprogramowania,
d) wskazania badań radiologicznych do zdalnej oceny.
7. Dodatkowe warunki dotyczące realizacji umowy (zgodnie z formularzem ofertowym:
kompleksowość, dostępność, ciągłość).
§ 5.
W ramach niniejszej Umowy oraz wynagrodzenia opisanego w § 10 Przyjmujący Zamówienie
zobowiązuje się przez okres trwania Umowy do:
a) umieszczenia na Platformie bazy danych, informacji zawierających dokumentację
wykonanych Usług w postaci następujących danych: dane ze skierowania na badanie, zlecenie
wykonania badania, obraz badania, opis badania z danymi osoby sporządzającej,
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b) świadczenia usług bieżącej administracji serwera polegających w szczególności na
zainstalowaniu na nim oprogramowania niezbędnego do korzystania z ww. bazy danych.
§ 6.
1. Strony oświadczają, że posiadają wymagane prawem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. Kopie polis Stron
stanowi Załącznik nr 4.
2. Strony są obowiązane utrzymywać wskazane wyżej ubezpieczenie przez cały okres
obowiązywania Umowy. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przedłożenia
każdorazowo kopii aktualnej polisy.
§ 7.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w umowie
powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.
§ 8.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie
opisów badań pacjentów w sposób określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017.1318 t.j.) i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069).
§ 9.
1. Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań z Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
2. Przyjmujący Zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za nieopisanie badania w systemie
teleradiologii w przypadku:
a) awarii łączy internetowych, z przyczyn nie stojących po stronie Przyjmującego Zamówienie,
b) nieprzesłania obrazu badania na Platformę przez personel Udzielającego Zamówienia lub
przesłania obrazu w nieprawidłowy sposób uniemożliwiający dokonanie opisu,
c) przesłania obrazu złej jakości, uniemożliwiającej dokonanie opisu.
3. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania niniejszej Umowy, w razie gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem siły wyższej. Wyłącza się odpowiedzialność Udzielającego Zamówienia, za szkodę
w postaci utraconych korzyści.
§ 10.
1. Za wykonanie Usług Przyjmującemu Zamówienie przysługuje wynagrodzenie zgodne z
cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Faktura VAT za Usługi wykonane w danym miesiącu sporządzane będą na podstawie
miesięcznych raportów generowanych przez Platformę. Raport będzie stanowił załącznik do
faktury.
3. Przyjmujący Zamówienie wystawi fakturę VAT nie później niż do 5-go dnia następnego miesiąca
po miesiącu, za który przypada płatność.
4. Podstawą uznania rachunku/faktury będzie potwierdzenie wykonanych świadczeń zdrowotnych
przez osoby upoważnione przez Udzielającego zamówienie.
5. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonana przez Udzielającego
Zamówienia, przelewem na rachunek wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia
przez faktury VAT wraz z dokumentacją jak §2 ust. 7 umowy.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego Zamówienia.
7. Ceny zawarte w cenniku usług nie podlegają zmianie w trakcie trwania umowy.

§ 11.
1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 9 i 10 Przyjmujący Zamówienie
zobowiązany jest zapłacić Udzielającemu Zamówienia karę umowną w wysokości 20% ceny
wykonywanego opisu badania.
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2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot kar umownych
z bieżących należności Przyjmującego Zamówienie.
3. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych, w przypadku gdy zastrzeżony w umowie kary umownej nie pokryją w całości
szkody.
§ 12.
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w
zakresie wykonywania Umowy wobec pacjentów, których diagnostyka i leczenie objęte są refundacją
ze strony NFZ.
2. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
3. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu dla siedziby Udzielającego Zamówienia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, w tym kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia lub do wyczerpania wartości
umowy przed terminem jej zakończenia.
2. Wartość niniejszej umowy wynosi………………….
3. Podane w formularzu ofertowym ilości badań są ilościami szacunkowymi, w celu określenia
wartości zamówienia, co może nie odzwierciedlać deklarowanego wykorzystania w okresie
trwania umowy. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub
zwiększenia ilości badań, co nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta.
§ 14.
1. Za porozumieniem stron umowa może zostać rozwiązania w każdym czasie.
2. umowa może zostać rozwiązana przez Udzielającego Zamówienie z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia, który biegnie od pierwszego dnia miesiąca
przypadającego po miesiącu w którym złożono wypowiedzenie.
3. W przypadku naruszenia bez uzasadnienia terminów określonych w § 2 ust. 9 i 10
Udzielający Zamówienia ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
§ 15.
Przyjmujący Zamówienie nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z umowy.

§ 16.
Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy jest:
- ze strony Udzielającego Zamówienia …………...……………tel………………………..
- ze strony Przyjmującego Zamówienie ……..………..……..….tel………………………..
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Załączniki:
1. Cennik usług,
2. Wykaz pracowników Udzielającego Zamówienia uprawnionych do dostępu do Platformy,
3. Wykaz lekarzy Przyjmującego Zamówienie wykonujących opisy badań,
4. Kopie polis,
5. Umowa przetwarzania danych osobowych,
6. Formularz ofertowy.

Udzielający Zamówienia

Przyjmujący Zamówienie

Załącznik nr 1 do umowy
Cennik usług
Badanie

Cena

za wykonanie jednego opisu badania RTG
w trybie planowym

………………….… zł brutto

za wykonanie jednego opisu badania RTG
w trybie pilnym

…………………… zł brutto

za wykonanie jednego opisu badania TK
w trybie planowym:
Głowa, kręgosłup
Brzuch, klatka piersiowa, miednica

Stawy
Anigo

……………..…… zł brutto
………………..…. .zł brutto

………………...…..zł brutto

……………...…… zł brutto

za wykonanie jednego opisu badania TK
w trybie pilnym
Głowa, kręgosłup

…………………… zł brutto

Brzuch, klatka piersiowa, miednica

……………..…… zł brutto

Stawy

…………….…… zł brutto

Anigo

…………………..zł brutto

Klauzula Informacyjna
z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:



administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn,



inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej jest Pani/Pani Romualda Mińska, kontakt: adres e-mail, iod@spzozkrotoszyn.pl *;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego Nr sprawy: ZPDO/1K/19

w

zakresie:

opisów

badań

rentgenowskich i tomografii komputerowej drogą teleradiologii w SPZOZ w
Krotoszynie prowadzonym



w trybie konkursu ofert.;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.
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