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Załącznik Nr 3 do zaproszenia do składania ofert 
 

UMOWA NR …………….. 
 
Zawarta w Bielsku-Białej w dniu …………………………… roku pomiędzy: 
Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101, wpisanym 
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063066 w Sądzie 
Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 547-18-42-468, Regon 070621590 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a 
……………………………………………………………..,  
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
a łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo—kosztorysowej 

dotyczącej modernizacji istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalu Wojewódzkim w 
Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, wraz z aktualizacją 
Dokumentacji Operacyjnej Lądowiska celem dostosowania lądowiska do wymogów 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2048), za zapłatą ceny umownej. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej Umowy obejmuje: 
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo—kosztorysowej dotyczącej modernizacji 

istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej przy 
Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, w tym: 
a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, w tym branży drogowej i 

zagospodarowania terenu, branży elektrycznej w szczególności z oświetleniem lądowiska 
dla śmigłowców, i w przypadku zaistnienia konieczności w branży sanitarnej związanej 
z odwodnieniem terenu – w czterech egzemplarzach w języku polskim w wersji 
papierowej oraz na nośniku cyfrowym – płyta CD w formie PDF i edytowalnej (część 
tekstowa) oraz PDF i DWG (część graficzna); 

b) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru – w trzech egzemplarzach w języku 
polskim w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym – płyta CD w formie PDF i 
edytowalnej XLSX, lub XLS; 

c) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w trzech egzemplarzach 
w języku polskim w wersji papierowej oraz na nośniku cyfrowym – płyta CD w formie 
PDF i edytowalnej; 

d) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii; 
e) Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym dokumentację projektową 

na każdym etapie jej realizacji. Dokumentacja projektowa musi zostać zatwierdzona 
przez Zamawiającego; 

f) Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowo—kosztorysową w 
sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących 
zamierzenia budowlanego (np. decyzją o warunkach zabudowy czy decyzją 
środowiskową), obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

g) dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami prawa. 

2) wykonanie aktualizacji Dokumentacji Operacyjnej Lądowiska, w tym: 
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a) wykonanie aktualizacji Instrukcji Operacyjnej wraz z załącznikami zgodnie z 
wymaganiami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. 2013 poz. 795), 

b) wykonanie inwentaryzacji przeszkód lotniczych, 
c) uzyskanie pozytywnej opinii Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, 
d) przeprowadzenie postępowania administracyjnego przed Prezesem Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego w sprawie aktualizacji Instrukcji Operacyjnej lądowiska, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Usługa określona w ust. 2 pkt 2, będzie realizowana wyłącznie w przypadku wykonania 
modernizacji istniejącego lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-
Białej przy Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w niżej wymienionych etapach i 
terminach: 
1) I etap określony w ust. 2 pkt 1 – w terminie do ……… dni od daty zawarcia Umowy; 
2) II etap określony w ust. 2 pkt 2 – w terminie do 35 dni od daty doręczenia pisemnego 

powiadomienia Wykonawcy o wykonaniu modernizacji istniejącego lądowiska dla 
śmigłowców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 własnym 
kosztem i staraniem oraz na własne ryzyko. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji usługi przestrzegać zasad BHP, p/pożarowych oraz 
zasad środowiskowych, które określa Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§ 2. 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia 
………………... i określone w Załączniku Nr 1 do Umowy, w wysokości ……………… PLN 
(słownie złotych: …………………………..) brutto. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie 
koszty i należności związane z realizacją przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 
Umowy, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 jest podpisanie bezusterkowego protokołu 
odbioru wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy. 

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………………………. w terminie 30 dni, 
licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, potwierdzającej wykonanie przedmiotu Umowy, 
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego 
uważać się będzie dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego. Wykonawca zamieści na 
fakturze numer niniejszej Umowy. 

4. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy, Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, zgodne z ofertą Wykonawcy z dnia 
……………….. i określone w Załączniku Nr 1 do Umowy, w wysokości ……………… PLN 
(słownie złotych: ……………………….) brutto. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie 
koszty i należności związane z realizacją przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 
Umowy, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 

5. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 4 jest podpisanie bezusterkowego protokołu 
odbioru wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy. 

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………………………. w terminie 30 dni, 
licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, potwierdzającej wykonanie przedmiotu Umowy, 
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego 
uważać się będzie dzień obciążenia rachunku w banku Zamawiającego. Wykonawca zamieści na 
fakturze numer niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) https://efaktura.gov.pl/ . 

8. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur w postaci elektronicznej i przesyłanie ich 
Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres: faktury@hospital.com.pl. 
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9. Osobą upoważnioną do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego wykonania 
przedmiotu zamówienia, ze strony Wykonawcy jest Główny Projektant – Kierownik Zespołu lub 
osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem potwierdzającym 
posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. 

 
§ 3. 

Wykonawca usunie wszelkie wady przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty 
przesłania Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną zawiadomienia o wystąpieniu wady, przy czym 
dniem roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. Postanowienie 
niniejszego ustępu stosuje się także w toku realizacji modernizacji istniejącego lądowiska dla 
śmigłowców przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, wykonywanej na podstawie przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy. 

 
§ 4.  

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Umowy jest Zastępca 
Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, który 
upoważniony jest w szczególności do: 
1) monitorowania przebiegu realizacji Umowy; 
2) zatwierdzenia dokumentacji projektowej na każdym etapie jej realizacji; 
3) podpisania bezusterkowego protokołu odbioru technicznego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 
2. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy są: 

1) Główny Projektant – Kierownik Zespołu Pan/Pani ………………………….. 
2) ……………………………………………………………………….. 

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osób wskazanych w wykazie osób skierowanych przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia wykazanych w ofercie Wykonawcy z dnia ………………..., 
z zastrzeżeniem, iż osoby te muszą posiadać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia i doświadczenie 
co najmniej równe określonym przez Wykonawcę w wyżej wymienionym wykazie, po pisemnym 
poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.  

 
§ 5. 

1. Strony oświadczają, że posiadają wszelkie uprawnienia oraz prawa własności przemysłowej, w tym 
do znaków towarowych, potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy, a także że treść i forma 
Umowy nie naruszą jakichkolwiek praw osób trzecich. 

2. Jeżeli do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do stworzenia lub 
wykorzystania własnego dzieła objętego prawem autorskim na podstawie ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących własność intelektualną, to 
wykonanie przedmiotu umowy, jak i przeniesienie własności do wykonanego przedmiotu umowy 
jest równoznaczne z przeniesieniem tych praw na rzecz Zamawiającego do danego dzieła. 

3. Przeniesienie praw autorskich do wykonanego dzieła przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
nastąpi wraz z chwilą dokonania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 
Wynagrodzenie to obejmuje przeniesienia praw autorskich, o których mowa w niniejszym 
paragrafie. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że w razie naruszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw 
autorskich będzie on ponosił pełną odpowiedzialność z tego tytułu. 

 
§ 6. 

1.  Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy obowiązywać będą 
kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w § 2 ust. 4, za każdy dzień zwłoki; 
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3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy, skutkujące odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy, w wysokości 10% wartości 
zamówienia, z wyjątkiem okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający. 

2.  Za wartość zamówienia, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 przyjmuje się łączną wartość Umowy brutto 
określoną w Załączniku Nr 1 do Umowy. 

3.  Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie przekroczy kwoty stanowiącej 50% 
łącznej wartość Umowy brutto określonej w Załączniku Nr 1 do Umowy. 

4.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i wyrażają zgodę na kumulację kar 
umownych. 

 
§ 7. 

1.  Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w 
niniejszym paragrafie. Umowa ulega rozwiązaniu w dniu doręczenia drugiej stronie pisma 
informującego o odstąpieniu wraz z uzasadnieniem. 

2.  Zamawiający może odstąpić od umowy: 
a)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

b)  w przypadku powtarzającego się naruszenia postanowień niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że 
odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do 
realizowania Umowy zgodnie z zawartymi w Umowie postanowieniami; 

3.  Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają praw stron do odstąpienia od umowy z 
przyczyn określonych w przepisach prawa. 

 
§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego, o jakim mowa w art. 14 
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) w imieniu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej względem osób, których 
dane przekazuje Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej w związku z wykonaniem niniejszej 
Umowy. 

2. Realizacja zobowiązania nastąpi w terminach określonych w art. 14 ust. 3 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych tj.: 
a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając 

na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych; 
b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – 

najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; 
c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym 

ujawnieniu. 
3. Realizacja zobowiązania polegać będzie na podaniu osobom, których dane przekazane zostaną w 

związku z wykonaniem niniejszej Umowy klauzuli informacyjnej przygotowanej przez Szpital 
Wojewódzki w Bielsku-Białej. 

4. Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy. 
 

§ 9. 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, przysługujących Wykonawcy 

wobec Zamawiającego na osoby trzecie, wymaga dla swej skuteczności pisemnej zgody podmiotu 
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tworzącego, tj. Województwa Śląskiego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 711 ze zm.). 

3. Zamawiający oraz Wykonawca zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również 
po jej zakończeniu, są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 
warunków i realizacji niniejszej Umowy z wyłączeniem informacji podlegających obowiązkowi 
podania ich do wiadomości publicznej. 

4. Strona Umowy, która naruszyła postanowienia ust. 3 odpowiada za wyrządzenie szkody na zasadach 
ogólnych. 

5. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały 
zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

6. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
8. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy; 
2) Załącznik Nr 2 – Zasady BHP, p/pożarowe oraz zasady środowiskowe; 
3) Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna RODO. 

 
 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
 
  



Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała 
NIP 547-18-42-468, REGON 070621590, tel. 33 810 21 62, e-mail: dat@hospital.com.pl 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: www.hospital.com.pl 
 

 6

Załącznik Nr 2 do Umowy nr …………./Z/2021 
 

SZPITAL WOJEWÓDZKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
 

 
 

W związku z funkcjonowaniem w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie: 
 
- JAKOŚCI wg PN-EN ISO 9001:2015-10 
- ŚRODOWISKA wg PN-EN ISO 14001:2015-09 
- BHP wg PN-ISO 45001:2018-06 
 

zobowiązuje się Wykonawców do stosowania zasad zawartych  
w niniejszym dokumencie: 

 
I. ZASADY BHP i PPOŻ. DLA WYKONAWCÓW 
 
1. Przestrzegać wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa dotyczących BHP i w 

systemie zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy wg PN-ISO 45001:2018-06, a w 
szczególności: 
a) przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy  
b) rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe 

wśród swoich pracowników pracujących na terenie szpitala, 
c) wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa,  
d) współpracować z koordynatorem ds. bezpiecznego wykonywania prac przez wykonawców 

2. Wykonawca musi : 
a) organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ppoż., 
b) powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych z wykonywaniem 

przez nich prac, 
c) powiadamiać służbę BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.  

3. Wykonawca zapozna się, a także podległych pracowników wykonujących usługę z obowiązującą 
w Szpitalu Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania – dostępną na tablicach 
informacyjnych. 

4. Wszyscy pracownicy wykonawcy są zobowiązani do noszenia identyfikatorów, dostępnych w 
sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych. 

5. Wykonawca ma obowiązek dopuścić służbę BHP do kontroli postępowania na terenie Szpitala 
Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, na zgodność z przyjętymi zasadami BHP. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia czujek w rejonie wykonywania prac mogących 
spowodować ich zadziałanie (tj. prace budowlane, instalacyjne mogące powodować zadymienie 
lub zapylenie pomieszczeń itp.) przez założenie kapturów ochronnych lub zafoliowanie. W 
przypadku wywołania alarmu pożarowego na skutek nienależytego zabezpieczenia czujek, w 
następstwie czego nastąpi nieuzasadniony przyjazd Straży Pożarnej do Szpitala,  kosztami  
przyjazdu  zostanie  obciążony  Wykonawca, po zakończeniu prac w danym dniu, zobowiązany 
jest do odbezpieczenia czujek i przywrócenia sprawności systemu w rejonie wykonywania prac. 

7. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP i PPOŻ należy zwracać 
się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania lub do Specjalisty ds. BHP albo do 
specjalisty ds. PPOŻ. 
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II. ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA WYKONAWCÓW 
 
1. Przestrzegać  wymagań  określonych  w obowiązujących przepisach prawa o ochronie środowiska 

i w systemie  zarządzania  środowiskowego  wg  PN-N ISO 14001:2015-09,  
a w szczególności: 
a) przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitalem umowy 
b) zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem prac 

zleconych przez Szpital 
c) minimalizować ilość powstających odpadów  
d) zabierać z terenu Szpitala wszelkie odpady powstałe w czasie świadczenia usług  
e) zmniejszać zużycie nośników energii i surowców naturalnych 

2. Wykonawcy nie wolno : 
a) wwozić na teren Szpitala jakichkolwiek odpadów, 
b) składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze, wodę, glebę, a w przypadku 

gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy szczegóły ich składowania i 
stosowania należy uzgodnić to z Pełnomocnikiem ds. ZSZ lub służbą BHP, 

c) myć pojazdów i sprzętu, 
d) spalać odpadów, 
e) wylewać jakichkolwiek substancji szkodliwych do gleby lub kanalizacji, 
f) w przypadku niekontrolowanego wycieku oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać 

warstwę skażoną i przekazać do utylizacji, 
g) Wykonawca zapozna się, a także podległych pracowników wykonujących usługę z 

obowiązującą w Szpitalu Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania – dostępną na 
tablicach informacyjnych. 

3. Na terenie całego Szpitala oraz terenów przyległych obowiązuje całkowity zakaz palenia 
wyrobów tytoniowych. 

4. Wykonawca zapozna się, a także podległych pracowników wykonujących usługę z obowiązującą 
w Szpitalu Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

5. Wykonawca ma obowiązek dopuścić Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania do 
kontroli prac wykonywanych przez Wykonawcę na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-
Białej, na zgodność z przyjętymi zasadami środowiskowymi. 

6. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych należy 
zwracać się do Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 
 
 
Oświadczam, ze przyjmuję do stosowania zasady ustalone w niniejszym dokumencie. 

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

Data i podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do Umowy Nr ……/Z/2021 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 14 RODO 
 
W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych od Wykonawcy działając zgodnie z art. 14 
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) informuję, iż: 
 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii 
Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora.  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw 
związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych w siedzibie 
Administratora danych, pisząc na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, 43-
316 Bielsko-Biała, poprzez e-mail: iod@hospital.com.pl lub pod nr tel. 33 810 22 37 

3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z 
realizacją Umowy nr ………….. z dnia ……………. a podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony 
interes Administratora danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

4. Administrator danych osobowych pozyskał Pani/ Pana dane od …………………… w zakresie: 
…………………. 

5. Administrator danych osobowych będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres obowiązywania 
umowy, rękojmi i gwarancji na wykonywaną usługę, przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, 
obrony przed roszczeniami wynikający z Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz przez 
okres naszych zobowiązań podatkowych i rozliczeniowych zgodnie z Ustawą Ordynacja Podatkowa  
z 29 sierpnia 1997 r. tj. łącznie przez ok. 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 
obowiązek podatkowy  

6. Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 
podmiotom i organom publicznym, np. Poczcie Polskiej, Urzędowi Skarbowemu, bankom a także 
powierzać podmiotom, z którymi Administrator danych osobowych podpisze stosowne umowy powierzenia 
np. dostawcom usług IT, hostingu, operatorom systemów informatycznych, monitoringu 

7. Przysługuje Pani/Pan prawo  
a. żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
b. żądania sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
c. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych po upływie terminu ich przechowywania 
d.  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym 
w formie profilowania 

9. ADO nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz 
organizacjom międzynarodowym 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. 
Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
prawa  

 


