Pieszyce, dnia 30 września 2021 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
Zwracamy
sięPubliczny
z prośbą o
złożenie
oferty
na wykonanie:
Samodzielny
Zakład
Opieki
Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Pieszycach.
usługi
Adres:
opracowania
materiałów
edukacyjno-informacyjnych, ich wydruku
ul. Królowej
Jadwigi
1
NIP:i dostarczenia
8821847960 do siedziby Zamawiającego
58-250 Pieszyce
Telefon: 74 836 72 27
Osoba do kontaktów: Daniel Ekiel
1.

e-mail: przetargi@przychodniapieszyce.eu

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Pieszycach, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony danych 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)
(dalej: rozporządzenie) oraz zgodnie z innymi przepisami dotyczącymi danych osobowych obowiązującymi na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 72310000-1 usługi przetwarzania danych
3. Zadania Inspektora Ochrony Danych określone są w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności
art. 39 Rozporządzenia tj.:
a) informowanie Zamawiającego oraz pracowników Zamawiającego oraz inne osoby wykonujące prace na
innej podstawie prawnej na rzecz Zamawiającego, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach
spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im
w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych oraz polityk
Zamawiającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania
zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz
powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie Zamawiającego zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia;
d) współpraca z organem nadzorczym ustanowionym zgodnie z art. 51 Rozporządzenia;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem,
w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia, oraz w stosownych
przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach dot. ochrony danych osobowych;
f) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 30 Rozporządzenia;
g) zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu zgodnie z art. 33 Rozporządzenia.
Ponadto Inspektor ma:
h) wypełniać swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania,
mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;
i) systematycznie analizować przepisy i tworzyć wytyczne w obszarze ochrony danych osobowych;
j) opracowywać, opiniować umowy zawierane przez Zamawiającego w przedmiocie powierzania
przetwarzania danych osobowych;
k) weryfikować, aktualizować dokumentację i wewnętrzne procedury dotyczące przetwarzania danych
osobowych;
l) doradzać merytoryczne oraz prowadzić szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych np. przygotowywać
propozycje pism w kontaktach z organem nadzorczym i innymi organami, kontrahentami Zamawiającego
oraz osobami fizycznymi zgłaszającymi naruszenie ich praw w zakresie ochrony danych osobowych lub w
zakresie wniosków dotyczących udostępnienia przetwarzanych przez Zamawiającego danych osobowych;
sporządzać opinie w zakresie ochrony danych osobowych; udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania lub
wątpliwości Zamawiającego związane z ochroną danych osobowych w organizacji Zamawiającego;
m) prowadzać audyty w zakresie ochrony danych osobowych oraz opracowywać raporty wraz z
rekomendacjami i zleceniami;
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n) nadzorować działania Administratora w zakresie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO);
o) współpracować z Administratorem w celu ciągłego dostosowywania organizacji do nowych wytycznych,
rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych;
p) brać udział w kontrolach dotyczących ochrony danych osobowych;
4. W celu właściwego wykonywania zamówienia Wykonawca zapewni swoją obecność w siedzibie
Zamawiającego na jego żądanie, minimum raz w miesiącu, w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku
do piątku od 7:30- 15:30, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (najpóźniej 7 dni przed spotkaniem). W
pozostałym zakresie będzie dostępny w dni robocze od 07:30 do 15:30 pod wskazanym w umowie numerem
telefonu i adresem e-mail.
5. W ramach wykonywanych zadań inspektor zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności
u Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma formę ryczałtową.
Termin realizacji zamówienia:
Czas trwania umowy od dnia podpisania do 31 grudnia 2023 roku.
Kryteria oceny ofert:
1. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto za 1 m-c świadczenia usługi - waga 100 %.
2. Sposób oceny ofert wg kryterium:
i. Cena brutto – wartość brutto za 1 m-c świadczenia usługi.
ii. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w Formularzu oferty (załącznik nr 1).
iii. Łączna cena ofertowa brutto za zamówienie zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie
wypełnionej tabeli Formularza.
Cena dotyczy przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. I zapytania ofertowego.
iv. Łączna liczba punktów w ocenie kryterium - Cena brutto za 1 m-c świadczenia usługi - zostanie
ustalona wg wzoru:
K1= [CN / CR] x 100% x 100
CN - najniższa oferowana cena brutto za 1 m-c świadczenia usługi
CR - cena brutto za 1 m-c świadczenia usługi oferty rozpatrywanej
Punkty będą przyznawane wg powyższego wzoru, przy czym oferta z najniższą ceną za zamówienie
otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty będą przeliczne wg wzoru.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu oraz zdobędzie najwyższą liczbę punktów w powyższych kryteriach.
Z wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy – załącznik nr 4.
Sposób składania ofert.
Oferty należy składać w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym:
pisemnie

6.

faksem

drogą elektroniczną na adres
osoby wskazanej do kontaktu

Sposób przygotowania oferty:
Forma elektroniczna:
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych
dokumentów należy przesłać na adres e-mail pracownika Zamawiającego wskazanego do kontaktów w sprawie
procedury zamówienia
albo
oferta może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
W tytule e-mail powinna znaleźć się informacja o tym, że e-mail zawiera ofertę w odpowiedzi na niniejsze
zapytanie ofertowe.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy;
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b) stosowne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy;
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zapytania ofertowego;
d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wzór stanowi załącznik nr 2;
e) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 3.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a. nie podlegają wykluczeniu z przyczyn wskazanych w pkt. 7.2 zapytania ofertowego;
b. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy PZP;
b) art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy PZP.
Ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
W zakresie podstaw wykluczenia Zamawiający w postępowaniu stosuje unormowania powyższych przepisów
ustawy PZP.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 110 ust. 2 ustawy
PZP.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi
wykazać brak podstaw do wykluczenia.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie:
a) zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą
łącznie wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych lub
szkolenie inspektorów danych osobowych, posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji
inspektora ochrony danych, w tym w jednostce prowadzącej działalność leczniczą w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
b) zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał z
należytą starannością minimum trzy usługi, w których był odpowiedzialny za ochronę danych osobowych
tj. pełnił funkcję ABI, IOD.
7. Ocena warunków w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie
złożonych oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej
wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego
oferty za odrzuconą. Na każdym etapie oceny Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień
lub dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie jakiegokolwiek z ww. warunków.
8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Inne istotne postanowienia:
1) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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3) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne
czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne,
wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający
odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty. Wykonawca może zostać zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie
określonym przez Zamawiającego.
8) Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.
9) Zamawiający informuje, iż zaleca porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
10) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony
prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
11) Zapytanie ofertowe Zamawiającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia
przez Zamawiającego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony Wykonawcy o zawarcie umowy.
12) Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. prowadzenia negocjacji z wybranym wykonawcą,
b. przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą.
Miejsce i termin składania ofert (termin składania ofert jest to data i godzina otrzymania oferty przez
Zamawiającego):
1. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia: 10.10.2021 r.
Godzina: 10:00
2. Miejsce składania ofert w wersji elektronicznej:
Oferty w wersji elektronicznej należy wysłać na e-mail osoby wskazanej do kontaktu.
1. 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) dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Pieszycach z siedzibą w Pieszycach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250
Pieszyce.
b) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu związanym z realizacją Umowy;
c) dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez
Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom
przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z
Administratorem danych, ponadto odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
d) przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz jest niezbędne w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych oraz inne osoby lub podmioty
mogące żądać danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących;
e) dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z
Umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z art. 78 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;
f)
dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu RODO;
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g)

nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
2. Wykonawcy przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:
a) prawo dostępu do jego danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawcy nie przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:
a) prawo do usunięcia jego danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Elektronicznie
podpisany przez
…….…………………………………………..………………………….
[podpis]DANIEL EKIEL
Data: 2021.09.30
14:58:00 +02'00'

DANIE
L EKIEL
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
WZÓR FORMULARZA OFERTY
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Pieszycach.
1.

WYKONAWCA - należy podać:
NAZWĘ WYKONAWCY:
NIP/PESEL:
REGON:
ADRES:
WOJEWÓDZTWO:
TEL.:
E-MAIL:
adres do korespondencji jeżeli inny niż podany wyżej: ……………………….………………………………………………………

2.

Przedkładając ofertę oświadczam / y, że znany jest mi / nam zakres przedmiotu zamówienia, zrealizuję /
zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz akceptuje
/ my wszystkie warunki zawarte w tym zapytaniu, a ponadto oświadczamy, że oferowany przedmiot
zamówienia spełnia wszystkie wymogi/warunki wskazane w zapytaniu ofertowym oraz oferuję / my cenę:
Wartość jednostkowa
Wartość jednostkowa
Stawka VAT%
Wartość podatku VAT
za 1 miesiąc netto
za 1 miesiąc brutto

4.

Oświadczam / y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z wprowadzonymi do niego
zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnoszę / wnosimy do niego zastrzeżeń
oraz zdobyłem / zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
6. Oświadczam / y, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego akceptuje / my bez
zastrzeżeń i zobowiązuję / my się w przypadku wyboru mojej / naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczam / y, że uważam / y się za związanych z niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
8. Oświadczam / y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień
otwarcia ofert.
9. Następujące części zamówienia zamierzam / -y powierzyć podwykonawcom:
Wskazanie części zamówienia, których
Nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli
LP
wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
są już znani
podwykonawcom
1
2
10. Osoba/y wyznaczona/e do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy (tel., e-mail):
...........................................................................................................................................................................
11. Jako załączniki będące integralną częścią oferty załączam / y wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) dokumentu autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw serwisowych dla serwisu
wykonawcy;
2) wykaz wykonanych usług;
3) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
4) wykaz osób;
5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy,
o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
6) ....................................................................................................................................................................
Ofertę sporządzono dnia ..........................
Podpis:
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Załącznik nr 2 wzór – wykaz wykonanych usług

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach
ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszyce

Przystępując do postępowania pn.:
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Pieszycach.
przedstawiam/ my:
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

l.p.

Zamawiający, na rzecz,
którego
wykonano zamówienie
(nazwa, adres)

Wykonawca
(nazwa,
adres)

Termin wykonania
Przedmiot
zamówienia

Rozpoczęcie
(dd-mm-rr)

Zakończenie
(dd-mm-rr)

1
2
3
Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedłożone z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu tychże informacji.
.............................................dnia..............................
…………………………………………..
Podpis
osób
wskazanych
w
dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
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Załącznik nr 3 wzór – wykaz osób

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach
ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszyce

Przystępując do postępowania pn.
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Pieszycach.
WYKAZ OSÓB
niezbędnych do realizacji zamówienia:

Lp.

Imię
i
Nazwisko

Uprawnienie i
kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie

Zakres
wykonywanych
czynności

Podstawa do
dysponowania

1.

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedłożone z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu tychże informacji.

.............................................dnia..............................
…………………………………………..
Podpis
osób
wskazanych
w
dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo
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Załącznik nr 4 – wzór umowy
UMOWA
zawarta w dniu ……………………… 2021 roku w Pieszycach
pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach z siedzibą
w Pieszycach, adres: ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod
numerem KRS 0000066398, NIP 8821847960, REGON891100480, który reprezentuje:
Daniel Ekiel – kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
dalej łącznie zwani Stronami.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora ochrony danych u Zamawiającego w zakresie i zgodnie
z art. 39 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) (dalej:
Rozporządzenie), a w szczególności:
a) informowanie Zamawiającego oraz pracowników Zamawiającego oraz inne osoby wykonujące prace na
innej podstawie prawnej na rzecz Zamawiającego, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach
spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie
im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych oraz polityk
Zamawiającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania
zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz
powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie Zamawiającego zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz
monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia;
d) współpraca z organem nadzorczym ustanowionym zgodnie z art. 51 Rozporządzenia;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z
przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia, oraz w
stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach dot. ochrony danych
osobowych;
f) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 30 Rozporządzenia;
g) zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu zgodnie z art. 33 Rozporządzenia.
h) systematycznie analizowanie przepisów i tworzenie wytycznych w obszarze ochrony danych osobowych;
i) opracowanie, opiniowanie umów zawieranych przez Zamawiającego w przedmiocie powierzania
przetwarzania danych osobowych;
j) weryfikowanie, aktualizowanie dokumentacji i wewnętrznych procedur dotyczących przetwarzania
danych osobowych;
k) doradztwo merytoryczne oraz prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych np.
przygotowywanie propozycji pism w kontaktach z organem nadzorczym i innymi organami, kontrahentami
Zamawiającego oraz osobami fizycznymi zgłaszającymi naruszenie ich praw w zakresie ochrony danych
osobowych lub w zakresie wniosków dotyczących udostępnienia przetwarzanych przez Zamawiającego
danych osobowych; sporządzanie opinii w zakresie ochrony danych osobowych; udzielanie odpowiedzi na
wszelkie pytania lub wątpliwości Zamawiającego związane z ochroną danych osobowych w organizacji
Zamawiającego;
l) prowadzenie audytów w zakresie ochrony danych osobowych oraz opracowywanie raportów wraz z
rekomendacjami i zleceniami;
m) nadzorowanie działania Administratora w zakresie przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO);
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n) współpraca z Administratorem w celu ciągłego dostosowywania organizacji do nowych wytycznych,
rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących ochrony danych osobowych;
o) branie udział w kontrolach dotyczących ochrony danych osobowych;
2. Czynności wskazane ust. 1 Wykonawca będzie wykonywał w siedzibie Zamawiającego albo w innym
ustalonym z Zamawiającym miejscu, także poza siedzibą Zamawiającego – zdalnie, z wykorzystaniem
aktualnie dostępnych technologii informatycznych.
3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie mógł świadczyć usługi w siedzibie Zamawiającego, Strony ustalą dni i
godziny, w których Wykonawca będzie świadczył usługi, co może mieć miejsce minimum raz w miesiącu, w
godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku od 7:30- 15:30.
4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności inspektora, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia
ciągłości obsługi Zamawiającego przez osoby trzecie posiadające minimum takie same kompetencje jak
zastępowany inspektor.
§ 2.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od daty jej podpisania do 31 grudnia 2023 roku.
2. Przedmiot umowy wskazany w § 1 wykonywany będzie na bieżąco. Wykonawca zobowiązany jest do
nawiązania kontaktu z Zamawiającym niezwłocznie.
§ 3.
1. Wykonawca będzie wykonywać powierzone obowiązki z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami oraz postanowieniami umowy, w zakresie wynikającym z informacji i dokumentów
przekazanych przez Zamawiającego oraz zachowa pełną poufność informacji otrzymanych od Zamawiającego
przez cały czas umowy, jak również przez cały czas po zakończeniu umowy, bez względu na okoliczności jej
wypowiedzenia bądź rozwiązania.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, umiejętności i wiedzę niezbędną do
wypełnienia postanowień niniejszej umowy.
3. Wykonawca będzie wykonywać powierzone obowiązki z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z
operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
4. Wykonawca nie może być związany z osobą trzecią względem Zamawiającego, stosunkiem osobistym,
służbowym lub finansowym oraz pozostawać względem tej osoby w sytuacji mogącej w jakikolwiek inny
sposób wpłynąć na bezstronność wykonywanej przez Wykonawcę w ramach umowy usług.
5. Jeżeli Wykonawca pozostaje z jakąkolwiek osobą trzecią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
istnieją uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności przy wykonywaniu usług, ma on obowiązek
poinformować o tym Zamawiającego i powstrzymać się od wykonywania świadczenia w zakresie, który
mógłby narazić Zamawiającego na szkodę.
6. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, których posiadaczem jest
Zamawiający, uzyskane w trakcie świadczenia usług jak i przy okazji ich świadczenia, a także zachować w
tajemnicy swoje wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji, w których będzie zobowiązany do wyjawienia tych
informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 4.
1. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy innym osobom lub podwykonawcom wymaga uprzedniej
zgody Zamawiającego, przy czym Wykonawca odpowiada za działania osób trzecich jak za działania własne.
2. Zamawiający jest obowiązany zgłosić do rejestracji organowi nadzorczemu z zakresu ochrony danych
osobowych powołanie lub odwołanie Inspektora, w terminie 14 dni od dnia odpowiednio zawarcia,
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
§ 5.
1. Za wykonanie czynności wskazanych w Umowie, Wykonawcy przysługuje miesięczne ryczałtowe
wynagrodzenie w kwocie …………………. zł netto (słownie: …………………) do której zostanie doliczony należny
podatek VAT. Cena brutto wraz z podatkiem VAT wynosi ………złotych. Łączna kwota wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi
……………… złotych netto (słowie
…………………);……………… złotych brutto.
2. Cena wskazana § 5 w ust. 1 obejmują wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją umowy, w szczególności:
podatki związane z wykonaniem przedmiotu umowy, koszty transportu, ubezpieczenia, itp.
3. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu faktury po każdym miesiącu w okresie obowiązywania
umowy.
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4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT uważa się dokument zawierający wszystkie wymagania określone dla
faktury VAT w przepisach powszechnie obowiązujących.
6. W przypadku niespełnienia przez dokument przedłożony przez Wykonawcę jakichkolwiek wymagań, o
których mowa w ust. 3, termin płatności ulega wstrzymaniu i liczy się od dnia doręczenia przez Wykonawcę
prawidłowo wystawionego dokumentu.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę - Zamawiający zastrzega sobie prawo
kary umownej w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdą stwierdzoną
nieprawidłowość;
b) W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień
opóźnienia w zapłacie należności.
3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. a
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, z zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania w Polsce stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej
na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
§ 7.
1. Stronom umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym.
2. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy także w
przypadku, gdy:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków
wynikających z umowy,
b. Wykonawca wykonuje usługi w sposób rażąco nienależyty, w szczególności z naruszeniem zasad
bezpieczeństwa lub porządku.
3. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym Wykonawca może odstąpić od umowy także w
przypadku, gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków
wynikających z umowy.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić
od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
5. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od zajścia zdarzenia, uzasadniającego odstąpienie
od umowy.
§ 8.
1. W przypadku odstąpienia od umowy strony sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych na dzień
odstąpienia od umowy prac.
2. Zamawiający dokona odbioru poprawnie wykonanych prac i zapłaty za prawidłowo wykonane do dnia
odstąpienia od umowy prace, jeżeli nadają się one do wykorzystania. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za
odstąpienie od umowy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie kary i należności, jakie
wynikają z niniejszej umowy.
§ 9.
1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli którakolwiek ze Stron w sposób rażący lub powtarzający się narusza postanowienia niniejszej umowy,
druga Strona powinna wezwać ją na piśmie, pod rygorem nieważności, do usunięcia uchybień lub
zaprzestania naruszeń, wyznaczając dodatkowy termin, nie krótszy niż 3 dni robocze. W przypadku
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bezskutecznego upływu terminu, Strona zarzucająca naruszenie może rozwiązać niniejszą umowę ze
skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 10.
1. Wykonane w wyniku realizacji Umowy utwory będą wolne od wad fizycznych lub prawnych a Wykonawcy
służyć będą wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów utworu w zakresie koniecznym
do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone.
Rozporządzenie utworem nie naruszy żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności:
praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.
2. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem utworu, Wykonawca,
po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy
oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione
roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych
przez nie roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi
prawnej.
3. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu Umowy spowoduje naruszenie praw własności intelektualnej osób
trzecich lub wszczęty zostanie w tym zakresie spór, Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie
bezpośredni udział w sporze z osobą trzecią w zakresie naruszenia przysługujących jej praw autorskich, o ile
spór taki oparty będzie na zarzucie osoby trzeciej, że korzystanie z wykonanego przedmiotu Umowy przez
Zamawiającego w jakikolwiek sposób narusza prawa takiej osoby trzeciej.
§ 11.
Powierzenie przetwarzanie danych osobowych, Strony określą w odrębnej umowie.
§ 12.
1. W razie jakiegokolwiek sporu związanego z niniejszą umową sądem wyłącznie właściwym będzie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
2. Zmiana, uzupełnienie i rozwiązanie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosować się będzie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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