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Umowa nr ……… / 2022 

(Umowa na świadczenie usług serwisowych) 

Umowa zawarta w Krakowie w  dniu ……………...….. 2022 r., pomiędzy : 

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków  wpisanym do 
Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez : 

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

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

………………………………………………………………….................................. 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 
Umowa została zawarta na podstawie art. 2 pkt 1 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z 

zarządzeniem Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II nr 45/2022 z dnia 21 

czerwca 2022 r. z późniejszymi zmianami, w przedmiocie dokonywania wydatków ze środków publicznych nie-

objętych ustawą Prawo zamówień publicznych, których wartość przekracza 30.000 zł brutto, lecz nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł netto o następującej treści: 

 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szeroko 

pojętych usług serwisowych sprzętu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych  z 
dn. 07.04.2022 (t.j. Dz. U. 2022.974 z dn. 09.05.2022) na zasadach określonych w niniejszej umowie i 
załącznikach do niej. 

2. Na mocy niniejszej umowy Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać z należytą 
starannością usługę polegającą na zapewnieniu serwisu aparatury medycznej Zleceniodawcy, o której 
mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, zwanej dalej łącznie jako aparatura. Zmniejszenie przez 
Zleceniodawcę ilości aparatów objętych niniejszą umową, w szczególności ze względu na ich zbycie osobie 
trzeciej nie wymaga zgody Zleceniobiorcy. 

3. Załącznik nr 2  do umowy wskazuje ilość przeglądów i harmonogram konserwacji danego urządzenia 
w czasie trwania umowy, a załącznik nr 1 - ceny jednostkowe za dokonanie przeglądu i konserwacji a w 
przypadku napraw cenę jednostkową roboczogodziny oraz koszty dojazdu. 

4. Wynagrodzenie za naprawy ustalane będzie przez Strony każdorazowo odrębnie. Kosztorys przygotowany 
przez Wykonawcę po przeprowadzonej diagnozie usterki/uszkodzenia  obejmować będzie jedynie koszt 
robocizny, koszt dojazdu oraz koszt części zamiennych. Koszty stałe napraw tj. stawka za roboczogodzinę 
oraz koszty dojazdu zostały określone w § 4 ust. 3 

5. Usługi serwisowe i naprawcze Wykonawca świadczył będzie, w miarę możliwości technicznych, w miejscu 
zainstalowania aparatury lub we własnych pomieszczeniach, jeśli wykonanie usługi wymaga 
specjalistycznej aparatury pomiarowej i/lub narzędzi. W przypadku konieczności przetransportowania 
naprawianej aparatury do siedziby Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania 
należytego transportu oraz za- i rozładunku oraz ponosi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia 
aparatury w trakcie transportu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następującego katalogu usług: 
a) Planowane przeglądy i czynności konserwacyjne (zwane dalej łącznie czynnościami 

konserwacyjnymi), które są realizowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy, importera lub 
dystrybutora, wynikają ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmują  w szczególności: ogólną 
kontrolę funkcjonowania systemu, kalibrację, regulację, czyszczenie, smarowanie, wymianę filtrów 
lub innych elementów zużywalnych, niewielkie modernizacje techniczne lub aktualizacje 
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oprogramowania, a także drobne naprawy. Pojęcie to obejmuje także czynności związane z 
wzorcowaniem wyrobu, a także jego kontrolę bezpieczeństwa, 

b) Naprawy wyrobów medycznych (zwane dalej naprawami), obejmujące wszelkie czynności, jakie 
wykonawca musi przeprowadzić w celu należytego wykonania czynności naprawy, w tym wymianę 
zepsutych elementów oraz przeprowadzenie testów kontrolnych po naprawie, zwane dalej łącznie 
usługami serwisowymi. 

7. Strony umowy zgodnie ustalają, że czynności konserwacyjne Wykonawca wykonywać będzie bez zlecenia 
Zamawiającego zgodnie z harmonogramem według Załącznika nr 2.  

8. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z minimum tygodniowym wyprzedzeniem o planowanych 
czynnościach konserwacyjnych. 

9. Przeglądy, o których mowa w § 1 ust. 2 lit a odbywać się będą w siedzibie Zleceniodawcy w uzgodnionym 
przez Strony terminie na podstawie wpisu dokonanego w paszporcie technicznym urządzenia przez 
Osobę ze strony Zleceniobiorcy, wykonującą przegląd techniczny z zachowaniem zalecanej przez 
Producenta częstotliwości przeglądów. Wpis ten będzie obejmował również datę następnego przeglądu 
(dzień, miesiąc, rok). 

10. W ramach przeglądu, Zleceniobiorca sporządzi m.in. specyfikację materiałów i części, których wymiana 
będzie zalecana do następnego przeglądu. 

11. Wykonanie przeglądu danego aparatu, potwierdzone zostanie przez Strony: protokołem, sporządzonym 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przesłanym na adres e-mail Osoby prowadzącej zlecenie ze 
strony Zleceniodawcy oraz na adres e-mail: …………………. w terminie do …… dni roboczych od dnia 
wykonania zlecenia oraz wpisem do paszportu technicznego danego aparatu. 

12. Szczegółowy zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądu określa załącznik nr 3 do umowy. 
13. Naprawy aparatury będą odbywały się po każdorazowym zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego pod 

numerem telefonu …………………….. lub na adres mailowy: …………………………………………. 
14. Naprawy aparatury będą odbywały się wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy 

przygotowanego przez Wykonawcę po przeprowadzeniu diagnozy usterki/uszkodzenia, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu kosztorys, o którym mowa w ust. 4.  Naprawa będzie wykonana w terminie 
max. ………. godzin od dnia akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego oraz zakończy naprawę w ciągu …… 
dni od przystąpienia do niej. W przypadku braku dostępności części zamiennych termin ten ulegnie 
przedłużeniu do …… dni czyli do czasu dostawy do Wykonawcy, o czym Zamawiający zostanie 
powiadomiony niezwłocznie.  

§ 2 
1. Usługi serwisowe, objęte niniejszą umową, będą wykonywane przez personel Wykonawcy posiadający 

określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 
2. Wykonawca musi realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadać 

określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe  sprzętu medycznego sporządzone w sposób zrozumiały 
dla zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności. 

3. Wykonawca oświadcza, że dla każdego urządzenia z aparatury medycznej objętej niniejszą umową 
dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi i materiałami 
eksploatacyjnymi. 

4. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikłą z niewywiązania się lub nienależytego wywiązywania się z 
postanowień umownych: 
a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu kosztorysu naprawy, wykonaniu naprawy, 

dostarczenia raportu serwisowego, orzeczenia technicznego lub wykonaniu przeglądów technicznych 
lub usług konserwacji o których mowa w § 1 ust. 10,11 i § 3 ust. 2 Zamawiający obciąży Wykonawcę 
karą w wysokości ……….. zł za każdy dzień zwłoki.  

6. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary 
umowne na zasadach ogólnych. 

7. Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40% wartości maksymalnego 
wynagrodzenia brutto, obliczonego jako suma wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej 
Umowy za świadczone usługi serwisowe, określone szczegółowo w załączniku nr 1. do niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że: 
a) nie podlega wykluczeniu z uzyskiwania zamówień publicznych z powodu wspierania agresji na Ukra-

inę bądź zagrożenia dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej albo na Białorusi; 
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b) wykluczeniu takiemu nie podlegają również osoby, które są (lub były w dniu 24 lutego 2022 r.) jed-

nostką dominującą lub beneficjentem rzeczywistym w stosunku do wykonawcy. 

 
 

§ 3 
1. Zamawiający potwierdzi pod względem formalnym i merytorycznym wykonanie usługi  w siedzibie 
Zamawiającego, jeżeli nie ma do jej wykonania zastrzeżeń natychmiast po jej wykonaniu. 
2. Wykonawca odnotuje wykonane czynności w karcie napraw urządzenia (paszporcie technicznym 
urządzenia) oraz w terminie do …… dni roboczych od zakończenia wykonywania usługi, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu raport serwisowy z zakończonych prac serwisowych, a w razie konieczności 
wystawi orzeczenie o stanie technicznym urządzenia, który Wykonawca jest zobowiązany wysłać na adresy 
e-
mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. W przypadku likwidacji lub wycofania urządzenia medycznego z użytkowania u Zamawiającego, 
wynagrodzenie Wykonawcy za czynności konserwacyjne, o którym mowa w  § 4 ust. 1 ulegnie obniżeniu o 
wartość prac konserwacyjnych przewidzianych, a nie wykonanych dla tego aparatu określonych w 
załączniku nr 2 do umowy. Pomniejszenie wynagrodzenia nie wymaga aneksu do umowy, lecz 
powiadomienia Wykonawcy o likwidacji lub wycofaniu urządzenia, i ma skutek od miesiąca następnego po 
miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja lub wycofanie, poprzez zmniejszenie wysokości miesięcznych rat 
pozostałych do zapłaty. 
 

§ 4 
1. Z tytułu realizacji usług, o których mowa w §1 ust. 6 pkt a) Wykonawcy będzie przysługiwać łączne, 

zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie ……………………..zł (słownie: …………….) brutto skalkulowane w 
oparciu o stawki ryczałtowe (odnoszące się do danych urządzeń) określone w Załączniku nr 2 do umowy. 
Wynagrodzenie to będzie płatne w 24 równych ratach miesięcznych, tj. w kwocie ………. zł brutto 
miesięcznie. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu 
należytego wykonania czynności konserwacyjnych wskazanych w §1 ust. 6 pkt a, w tym koszty robocizny, 
dojazdu oraz koszty materiałów zużywalnych i części zamiennych koniecznych do wykonania tychże 
czynności konserwacyjnych.  

2. Maksymalne, łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania napraw, o których mowa w § 1 ust. 6 
pkt. b w okresie trwania umowy nie przekroczy kwoty 54 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery 
złotych 00/100) W przypadku, gdy wartość napraw wykonanych na podstawie niniejszej umowy będzie 
mniejsza niż wskazana kwota, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. 

3. Na czas obowiązywania umowy ustala się wartość roboczogodziny za naprawy w wysokości …………..zł 
brutto, koszt dojazdu …..…... zł brutto. Stawki wskazane w zdaniu 1 oraz ceny części zamiennych użyte do 
napraw przy uwzględnieniu rabatu udzielonego Zamawiającemu stanowić będą podstawę do sporządzenia 
przez Wykonawcę kosztorysu, o którym mowa w § 1ust. 4 umowy.  

4. Podane w „Załączniku nr 1” ceny  będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust 
6-9 poniżej. 

5. Jeżeli następujące zmiany: 
- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 
oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w drodze osobnego porozumienia, 
Strony zmienią wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, w terminie nie 
krótszym niż 3 (trzech) miesięcy od daty zaistnienia tych zmian. Zmiana wynagrodzenia powinna być 
proporcjonalna i adekwatna do zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych, jednak nie może przekraczać 
10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy. 
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6. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów powyżej 10% w stosunku do wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy Strony mogą żądać zmiany wynagrodzenia w 
terminie nie krótszym niż 3 (trzech) miesięcy od daty zaistnienia tych zmian. 

7. Strony ustalają następujący sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: 
a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów wskaźnika ogłaszanego w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o ten wskaźnik pomniejszony o 1,5 punktu 
procentowego. 

8. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów powyżej 10% w stosunku do wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy, Strona, która chce żądać zmiany 
wynagrodzenia, winna przygotować wraz z wezwaniem do zmiany wynagrodzenia, wyliczenie wpływu 
zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia do przewidywanego końca trwania 
umowy, podanie ilościowe zaoszczędzonych lub zwiększonych materiałów, poziom ilościowy zmiany 
zatrudnienia personelu  

9. Kolejna zmiana wynagrodzenia wykonawcy nie może nastąpić wcześniej niż w terminie 6 miesięcy od daty 
wprowadzenia poprzedniej zmiany. 

10. Wykonawca udziela 6 - miesięcznej gwarancji na naprawy i części zamienne. 
11. Wykonawca udzieli Zamawiającemu …… % rabatu na części  zamienne wykorzystane do wszystkich napraw 

urządzeń . 
12. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 

wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy. 

13. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 
obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w 
ofercie. 

§ 5 
1. Zapłata za wykonane usługi będzie dokonywana przez Zamawiającego, na podstawie faktury wystawionej 

przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
2. Zapłata należności wyszczególnionych w fakturze Wykonawcy nastąpi w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. Faktura będzie wystawiana każdorazowo na zakończenie miesiąca kalendarzowego. 

3. Dzień zapłaty stanowi data uznania na rachunku bankowym Wykonawcy. 
4. Wykonawca (wierzyciel) nie może bez zgody Zamawiającego (dłużnika) przenieść swoich wierzytelności na 

osobę trzecią. 
§ 6 

Podczas realizacji niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 
1. Zapewnienia utrzymania wyrobu w czystości i wymaganych warunkach sanitarnych, a w szczególności 

czyszczenie i odkażanie go po kontakcie z krwią lub innymi potencjalnie zakaźnymi materiałami oraz 
usuwanie odpadów niebezpiecznych lub biologicznych, jakie mogą powstać w wyniku wykonywanych 
czynności serwisowych; 

2. Utrzymania warunków w pomieszczeniach użytkowania wyrobu w stanie właściwym dla ich prawidłowego 
funkcjonowania; 

3. Użytkowania wyrobu zgodnie z instrukcją obsługi producenta; 
4. Zapewnienia dostępu do wyrobu w celu realizacji usługi, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt a, b, niniejszej 

umowy w godzinach ustalonych z Wykonawcą. 
 
 

§ 7 
Personel Wykonawcy: 

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z uzasadnionym żądaniem usunięcia określonej osoby, 
która należy do personelu Wykonawcy wraz z podaniem tego uzasadnienia, to Wykonawca winien 
zastąpić tą osobę w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, inną osobą posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi siłami przerobowymi pozwalającymi na należyte i 
terminowe wykonanie zadania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, iż osoby wykonujące czynności, będące przedmiotem 
niniejszej umowy, na terenie Zamawiającego będą zatrudnione przez Wykonawcę, na podstawie umowy 
o pracę. Wykonawca zobowiązany jest: 
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i. w ciągu 7 dni od dnia podjęcia realizacji zamówienia, jak również w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia 
żądania przez Zamawiającego w trakcie jego realizacji, do przedłożenia Zamawiającemu 
pisemnego oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie wskazanych osób na podstawie umowy 
o pracę, zawierającego imienną listę pracowników, jak również do dokonywania bieżącej 
aktualizacji tej listy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w 
realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych 
osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez 
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich 
dotyczących. Wzór obowiązku informacyjnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub 
4) innych dokumentów 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 
§ 8 

1. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez czas jej trwania, realizacja 
postanowień Umowy ulegnie zawieszeniu. 

2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia 
okoliczności zewnętrzne, niezależnie od woli Stron takie, które uniemożliwiają wykonanie umowy.   

3. W przypadku, gdy siła wyższa skutkująca niemożliwością realizacji postanowień Umowy będzie trwała 
dłużej niż 2 miesiące, każda ze Stron ma prawo odstąpić od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy 
Strony dokonają wzajemnych rozliczeń zgodnie z postanowieniami Umowy za świadczenia, które już 
względem siebie wykonały.  
 

§ 9 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 2 lat (24 miesięcy) i obowiązuje od …………..  do ………………………., 

z miesięcznym okresem pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron. 
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks Cywilny. 
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki :  

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa 

Załącznik nr 2 – Wykaz urządzeń wraz z harmonogram przeglądów 

Załącznik nr 3 –  Szczegółowy zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów 

Załącznik nr 4 –  Obowiązek informacyjny dot. danych osobowych. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
................................................. ..................................................... 
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Załącznik nr 1 
 
 

 
Oferta cenowa 
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Załącznik nr 2 

Lp Nr Asset Nr seryjny Model Nazwa 
Nazwa MD Częstotliwość 

przeglądów 
paź.22 lis.22 sty.23 Lut.23 maj.23 sierp.23 paź.23 lis.23 sty.24 Lut.24 maj.24 

1 7157 W50042985 46 - 4 - 302 
Myjnia –  

Dezynfektor 
Apteka Szpitalna co 6 miesięcy  X   X   X   X 

2 2480 23611-9611 S 363 E Suszarka 
Centralna   

Sterylizatornia co 12 miesięcy X      X     

3 7821 W50049826 S-88 TURBO 
Myjnia  

Dezynfektor Do 
Narzędzi 

Centralna     
 Sterylizatornia 

co 6 miesięcy    X  X    X  

4 2739 33230 S 363 E Suszarka 
Chirurgia Naczyń  Sala 
Operacyjna -  Chirurgia 

co 12 miesięcy   X      X   

5 6994 W50042992 46 - 4 - 302 
Myjnia – 

 Dezynfektor 
Chirurgia Naczyń   Sala 
Operacyjna -   Chirurgia 

co 6 miesięcy    X  X    X  

6 6997 W50042884 S -363 Suszarka 
Chirurgia Naczyń  Sala 
Operacyjna -  Chirurgia co 12 miesięcy  X      X    

7 2740 23629 S 363 E Suszarka 
Kardiochirurgia   Sala 

Operacyjna- Część  
Chirurgiczna 

co 12 miesięcy   X      X   
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Załącznik nr 3 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH PRZEGLĄDU WYKONYWANYCH PRZEZ SERWIS 
 
 

MYJNIA  – DEZYNFEKTOR  
CO PÓŁ ROKU: 

- sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków, 
- sprawdzenie działania zaworów odcinających, 
- czyszczenie wszystkich filtrów  siatkowych, 
- czyszczenie wszystkich zaworów zwrotnych, 
- sprawdzenie działania sterownika w programie testowym, 
- sprawdzenie stanu uszczelki drzwi, 
- sprawdzenie działania blokady drzwi, 
- sprawdzenie działania regulacji poziomu wody, 
- czyszczenie układu pobierania detergentu, 
- regulacja dokładności dozowania detergentu, 
- sprawdzenie drożności i funkcjonowania systemu natryskowego, 
- sprawdzenie parametrów dezynfekcji, 
- sprawdzenie systemu nagrzewania wody, 
- pomiar prądu grzałek, 
- sprawdzenie bezpiecznika termicznego, 
- sprawdzenie działania siłownika drzwi i włączników krańcowych  

 
SUSZARKA TYPU S363   

-  sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków. 
- sprawdzenie działania regulatora temperatury. 
- sprawdzenie działania systemu zabezpieczeń. 
- sprawdzenie grzałek. 
- sprawdzenie parametrów pracy. 
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Załącznik nr 4 

 Obowiązek informacyjny  
(informacja dla pracowników wykonawcy) 

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. 
 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl, we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 
przetwarzaniem. 
 
3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy. 
 
4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy……………………………………, na 
podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli 
jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administra-
tora oraz art.6 ust.1 lit.c, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze wynikającego z art. 143e ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola speł-
niania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu 
na podstawie umowy o pracę. 
 
5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię 
i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i 
dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiąz-
ków pracownika. 
 
6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym 
im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcom usług (np. poczto-
wych, teleinformatycznych). 
 
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,  
a następnie usuwane lub anonimizowane. 
 
8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 War-
szawa). 
 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,  
a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania. 
 


