
Powialo*rD z.spden szpitali w ol€śnicy ul, AĘii Ksjowej ], 5ó_100 ol€śnic!
§lifuyń do Rej€sf,r Podnioów wykonujqcych Duiałalnośó L.cnjczą woj€Mdy
DolnośĘłj€8o pod nMeM 000000002093; NI!: 911184?075; REGoN: 932966540;
(is0000l86473
eprc@loMnynlreżDyćttoń Pź€nFł5wM.gi€lę
zł6yn ddą ,,zmawiającyn"

W zwiąż,ku z rellizcjq prcjekfu postępowfuiu o udziclcnic móWienia w opdciu o 6adę
konkurencyjności ołreśloną w Wytycbrćh w załĘsie kwalifiłołalności ł}dalkóy w
r@&h Europejskiego lunduszu Rozwo]u Rcgionalncgo. Ewopejskiego Fuduszu
społecZąo oraz Fundu9u spójiości na lala 2014_2020" na *ybór psycbolosa lub
psycno&iapeuty do świadczeńia uslug zwiąZnych z łTkonywien prrcż Zmawia]ącceo
Zdań w rmach proj.ktu pn, 

'UlBol*nie Dziemeso Donu opi€ki Medycacj w sycowie"
ł,mnrch osi Priorylelos€j| 9 wlqczenie społecae, Poddzia] ia:9,3 Dośęp do łlsokiej
jakości uslu8 zdbwoinycn koŃuNy hoDzonlalne Resionalne8o Prognmu operacy.ińego
vojewódźwa Dolnoślą§lrieeo ru lata 2014_2020 zamawiający ztołł zpyteie oleńowe na
,,wybór p,ycbolog!, lub p9y.hot.rupcuty do świ,dczenio usluc ł Dzi.nnyn Donu
onicki M9dycznej w sycowie", a w jeso Ę,niku żosłał §lloniony wykonavca oru
Zwańa umowaó nNtępuiqcej ueŚci:

,§!ny.r dalei'Wykonalvcą"

{o ł4o i! oEBqiiąowqevóeM
] [!nĘ.n| li!Gnłh[!rcpqł 4o r

§l
Pn.dnioi unowy

l, UnoM &śaje zow&la w łtńik! udzielenia móMsi. w opd.iu o 6adę
konkllMcyjności ok€§oną w,,qłycbych w akFsie kwlifikowalnoś.i lwdąłłów w
ltj@h E@peFkiego Fmdum RoMju Regiondh€so, Empejskieso Fudufu

.. ,3Pł§i
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spolecbego oE Fudum spójności m ld! 201+2020" Mi.hleBtwa l!fr8lrułtury i
Rofuoju, Poslępowie ni€ było Prewadrcne w opd€iu o p@pisy Uslały ż dnia ]l
@śnia 2019 l. - Pnwo mółień publi@ych (Dz, U, z 20] 9 poL 2019 e m.),ląz
w op€tiu o procćduĘ pfuwidzi&ą w § 3 Pk 5 R.8ulminu PosĘpomń o udzi.bni€
mówień pubticaych o PEńości fuiej%j, nż l30 000 ż, n€fto z dnia 14 p,ździemita
20żl ,., obowiąającyn w PowiatoB}m z€spol€ §zpila]i w ol€śóhy.
c.l.n pój.kfu j.ś ryięk5@ie dośęlności sa$kiej jałości uśłue zdrcWtnych dla
ośób njesmodżieInych, ł tyn osób śtarsżych ź teMu powiatu olćśnictieso poPro
utwoEenić 20 nićjs. zdeinsriŃjonalizowej opieki md osobmi zalehymi i meój
§yst mu świadcreń zdiowobycn dIa ]20 pejatów DDoM w §ycowi€ w latach 2020.
2023 ore śńad.renie .a ich raz u§łW psycholqimycL lub psy€nokmFułcnycn,
vykoMwca jesl hbowiqay do świadcćóia Bług psychologĄ lub psychólEap€uly, w

l. T€rapia aięciowĄ alteteńpią ńużykotćlaDia
2, z5jęcia ruhową teEPia lońcen,
3, T€chniki popEsy pmię.i i imych fun}cji pomwcłch,

5. A}tywizofui€Podopićcaych,
6- Poładznie dolmmlacji dotycącej Zl.mej impii psy€holo8im€j oie iMych

cłmości zmówionych p%z zmawiająs8o wynikających z lreś.i eówienia,
N.Na i kod pźedmiofu mówienia okeślon w. wśpólnyn §łoMiku zamówió
(cPv): Kod ćlv: 85000000_9- usługi w Zk si. znswia i opieki społecaej.
Miej$e Ea]ieji mówioia| łoj€wódżwo dolnośląski€, nisto syców, ul, oleśnicl€
25,56-500 sycół,

§2
sz*3ólow. s.runłi lui,dQ.nil pnsdbiotu uDowy

vykoMM! fubowjąaje śię do wykonywdia piżćdniofi] mówień! w śiednjej
niesię@j licżbie 40 godżdniesiąc p@ż oloes 20 nieśięcy. prą cąń jlość dżema
ni. moż. pż.*mcźć dwóó 8odżin, J. |o |7Aginione nożli@ś.imi w akFsie
ał9Mości fizycbej uc491ników prcj€ktu i ich pftepcji.
wykonawq zobowiąaj€ sĘ do śMadchia usług @dżięmie ł dni po*zldni€, od

sdegółowe teminy *yko. ia usfugi (homonqtm. plm śwj.dcbny€n usfug) będzi€
kaźdormsousialmyprTzz@viajqceeo.
zMawiający aErcga sobi€ pr5m iĘ€ówmig w pź€bieg Ealiz ji @ówi9nia m
kaźdym jego etapi€ i ząłśfui^ 

^nzężen 
ole s8€stii, do sto$w ia kórych

vykoMM j€st zoboMąay,
wykoE@ jeś ebo*iąay do oaatowia yszyslkich dotumlów, dotycącyó
realizowej ustugi, prckałryeych zmawiajqcfiu G&hukj/fałtury, łaity pfuy).

]

o].hFJLoq.ryŃ!ń{hi{oFi!3
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zgodni€ z aktualni€ obowią^jącymi bad,mi PódĘcaika Mioskodawcy i beneflcjent!
pro8mów Polityki Ęójności 20]4_2020 w z.kśic iifomacii i pronocji oE
oświadca, że apofu!ł się z Podr§caiki€n Mioskodawcy i benencjenla prcemów
Ńllryl. spolno,.,20,4_20'0 q zatRsie jnlum*Jl l pDmolji, w,lc $nagfuid le,ą mL

wykonawce zobowiąay jeś do lzdelnej i len.inowej, zgodnej z wynoganri
prcjekto§}mi rcaliZcji prze.lfuiotu umołf, w ryn proMdzóia dokuńćil&ji, w
szcz€8ÓlnoŚci dokument&ji spiawozdawczcj (dokm.dacja §r.ałozdawca skłMa się
n.ió, 2 pro|okołów. faklur vAT/nchunków, fomulgźy łYkon ia uslu8, iip,).
wykonawca żnboPiąay jest do pozośaw@ia w okresie Faliacji unosy w pelnej
dyspózycyjności zamawiająceso lozmifucj jaro:
a) Eali2cja p%dńiolu amóWienia w niejscu i czśic ściślć ó*rślóóym pzf,z

b) prawidłowcj i efeklyhej Ealiacji powierbnych adń w okesie twŃia unoły,
o oniesięcacgo prćkazywaia dokumentacji sPrawożawcej z w}konbyob

dżialai w lemióie do 5 dni oboczych po Złończeniu karćgo niesiącą
d) infomowmia ucże§tników, z€ piojeki jcś rcalizovmy w ieaćh Regjonalnego

Prc8imu oporacyjńego Wojewódżwa Dolnośląskio8o n^ lątą 20142020
§spółfinansł e8o żc środków Unii Euopejskiej w rmrch Europcjskiogó
Fuóduszu społecae8o,

§3
TOrmin śłiadczenia pn€dniolu umołx

oLJ,, §uiJd./.1,, J,lJJ, lo od o 1ia l l ł 1Jo, 'nll l, oo onid 1, m.]d,,U,,, ,,

§,l
wynagrodz.nio wykon!wc}

], wyna8rcd&nie zapopono$,fuc pr2e2 wykonawcę na cheatter ryczlllovy i obejnuj€
u"^qki. to./) /wid/ e / rcaliacJąptrdmiou Zdowenia

2, W,n"8rcdanlę'e,lnjef,cnf q (łnolF,ieEJ iż.j,,ńo*J
], Wynagrodrenie wykónawcy ł,],nosi brutto Głoynie: ) u

kaźdq godzinę rccmwą,
4, Zaplata *x/mgrodzenia 2 *}kónyvdnie predniolu zmówi€ńia następomć będżc, co

miesiąc, w ieminie ]0 dni od dnia orzynmia pźez zmawiającego pBwidłowo
wyst!łionego rachuk fałtury vA'l'. na pod§lawie piredsllwionych prżeż wykomwcę
niesię.aych łaJt pracy z łYkonywmia powierżonych nu udŃ,

5, Temjn apła§r może być ł}dłumny, w prżypldku ni€ otżymmia pźez &nawiająego
lrfusą z l.stytucji Pośiednicąccj Rocionalneso Pio8imu opeńcyjnego vojewodzlwa

IurcF],l .i 9 Gn h furcpli!k +q |qid6! 5pdeo4o
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Dolnośląskicgo, a tałźc w przyPadku nie predłożenia pź.z Wytonawcę piawidłoNo
wype]nionych drutów, Z teso tytulu nie nalezq się \łykó.awcy żdne odslki a ełokę,

6. wlkónawca bbówiązany jesi do prmdślawiania zmawiająccńu niesi§chych kan
plrcy z slkonywmia powiezońych ńu zad!ń óńz prćdlożenia playidłoło
\qpcłniolych druków, porwicrdających przprowadzenie wsparcia dla o$b obj9lych
udugańi wieminie do 5 dnia mbocz.Bo kżdcco nicśiąca za nicsiąc popmdni,

§5
K.ry umomo

zmwiający obciąży wykomwę k Ę mołq w Py§okości 100% łąca€go
uynąiodźenia wykonauty - w PźypadlT ni. Pre§lźgfuia pftz vykomł€ę
aphów vytycay.n w źk€9ie kw.lifitowrlnoś.i Bydalkół w tmch Euop.jsłj€go
FudEa Roeoju R.gionolreeo Ewpejskieeo ludusa sPołćcaćgo o@ F6duśn
sŃjności m lat 20]4_2020,
żamwiający obciqł wykoMłcę kaĘ MowĘ w ły$koś.i 30% łq.aego
ryn€odzmia rłykoMwy -w Pźypadku bra}u ńóriłoś.i realiżo$mia moł} M
Ecu zMawiającego w łTnagmj iloś.i godzin dla łfmg ej iloś.i Ńżślnikół,
zM.ń.jący obciął wykonas!ę kdą MoBną w ł!$koś.i ] 5oZ łartości zmówienia
Z każdy pżyp.dek nie sykonywia p*2 wykomwcl moł7 w sposób zgodny z

jej Posta.owi.nidi o@ b.u achowoĄa nalełlej slmości w §Zrcgólmści
ni.uwględni ia dod.lko*ych łyMgń zmawiają.ego żeła.@ych podca
ńn&cjonowia ZPańości merrtorycaej i śposobu śwjad.ebia uslug. K@ noże
@rtać zmi.jsbm pla z.mBwiająego w ż.]ehoś.i od Wgi u.hybienia p.ży

zmawiający obciął wykoMwę kaĘ MoPną w wysokości 15 % l{e9ó
lynagrodania wylomwy-Z każdy pźypadek rcaliówfuia prćz wykoóawcę
moły niezgodnie z nononogru€D &leploweyt pfuz wykoMwcę i
zmawiają.ego. Kaa noż. zostać zmi€j§rcm Fćz zmwiająe3o ł al€żtości od
wa8i uchybi.nia przy Hliaji mosa,
żamwiający zstfusa $bie ptlwo do dochodz€nia od.zkodowia do wysokoś.i
fakrycdych sEąt, jakię poniósl zmawiający na skuiet dzialmia lub eiecnmia
vykonawcy oM pokrycia wsrcllóó ko§zów poniesionych Pmz Zdawiająe8o w

iązl! z niepnwidło*}m świadcznim usług pyycholqa lub psychot€rBFuly,

]

§6
Udzirl Pod*ltonlłcóv

Zmawiająćy nie dópusZz udzialu Podwykonawców w Mliacji zmówicnia,

łoi.{ćJtrełYdńr*hredoi.,t.oPiosĘTJom!łli4o ol.sdlft
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§7
znifuy do unoły

l, sEony dopseają Ęfuwadzenie hifu do uńo*a łyłącaic w pźypadkacb
lr!óikających z okolicaości nadżrycajnych 4iąaych & śmeń epidenii i siłą
*y^24, o ile nie można ml€ź innych sposbóW nalełic8o §}(onóia uno§f, w
każdyń przypadku slrony są zob.wi€ane dąłć do rcaliacji uńo*y. lub miniMliacji
słal nogącycb ł,yslą|riĆ po kóiejkolwick 4 stron,

2 Nie s}nacają mi y motr} posI3lowienia bęące n6tęlstwem Ngulovó
dotyczących opodajkołmia i mie prepisów po$4chnie obowiąających, z
zchoaanień okEsów s)powiedżnia łskMmycn W rych prżpi§ch,

§8
o&lĘpic!i€ od Ubos,},

l, Zmwiający nsir2lg! sobi€ możliwośó niezwłocmego odśąpienia od unólrl p./iz
Zmawiając€go w piąpadku poważncgo ndus4ni! pIEz wykonawcę wmnków
pu,lpi, ejmoM.u §mmln sfuierd/.]ia rźez /Mds,aaceso fri.n) opo/nenk,
sklemia usluei realiecji pźedniolu mosy niezgodnie z przedstaMeyn prćz
Zmawiająceco bamono8tmem ole nieuwględnieia dodatkoslch qyna8ań
zmawiającego załaszmych podcas Ealizacji usluc. progranu, awaności
nerylorychej i sposbu ich prowadzenia, ummia bądŹ łweslionowgnia pftz lB§Ąucję
PośEdnicżacą posrcresóInyćh *),dalków związmycn 2 talizejq Prcieklu, w ryn adó.
Ędź icn cłśli za niekwalińbvane z uyasi na uchybienja vykonawcy w liałcie
rcaliacji pżedmiolu umo§!,

2. W ruie łlsiąpienia isloh€j hidy okolicności powodującej. że rykoD i€ mołl nie
lcży w ińlercsie Publicayh. czeso ni€ można bylo pićWidzieć w chsili żałmia
mosf Zmawiający na prawo odstąpionia o.1 umoBT ni€elochie od powzięcia
wiadomości o po$yżsąch okolicaościach,

], od9ląpienie od mo*l wimo msiąpić w lomie pGennej pod rygorem nieważlości

§9
Prflł.źlnie dony.h osoborych pĘ.dJirłicicli stren i ibnych oJób ł§kuan}cb ł

Unosi€.lub n. iej pod{ryi.

l, PóslMowienia odno§Zące się do osób repEzenlujących wytonawcę (o kórych nowa w
konparycj i Umołx') oraz rlo osób. któĘ w imieniu Wykonavcy będą EaIizołać Unoyę
i wśŃldziałaó przy §lkonywiu Unołl z zamawiającyn:
a) wykonawca oświldca, źe przd ż!§dcien Umovy poinfomował pisennie każdą

osoĘ, której dec osbow€ bsta]y łlisune w jcj iĘŚli jako dane osoby

P@j!ł nJberry ł ąnł r r4loidiąq Presfi! otslĄlrero wqłod,ł
żOżk!ónharfurn4o[,dr&Uni!!reFljlq!Ęf{hlJTFlj!.eiJ*-,-".* 

K
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Ęll!Ąfują*j wyko.ałcę lub jako deć óśóby działdącćj lub łśńdzialają.ćj w
imieniu wykonawcy pży łykonywiu UnoBy,

b) wykonawa @bowiąaje §Ę, ż. w przypadh *lbrcaia lub wskmia ó
dżalmia lub spól.lziałaią w jakićjkolńćk fomi€ lub ałFśie, prł
*ykonyweiu Umowy osób i@ych niż łymimione ł j€j t€ści, mjpóźićj *ro z
pź€kafuićń zMawiającmu doych osbosrch łcb osóĘ poinfmuj. pi9mi.

c) w pzypa{tku gdy zmwi.jący Ue Z niebędne pżk@ie pftż vykonawcę
o$bh. ló€j dde osobów Zst ły wpiŚ@ w lrcści Umoły jo}o dee osby
r@€efują@j wykomwę luh jako dme osoby działajqcej lub współdżiałającej ł
ini@iu wykonawcy prł wykonyweiu Umoły, strony spożądą odlowiednie
mimy do Umo*ry,

d) post nowi€nie lo śosuje się odpowieóio, w pr4padku gdy dla lvykonmia
obowiązku ły.ikajqc.go z plzćpisu pńva koni*a€ będzie prrck@i. Gobie
reprcZnfującej wykon!łĘ lub o$bie działają@j lub wsńdżĄąej w inieniu
wykomwcy P,zy *akonywiu UnoW infomacji imej, niż ujęt w UnoMe,

2, Posianosióia odnosące 9ię do osób rcprcafująoych zdd*itjącego (o który.h noM
w konpaiycji Umoły) o@ do ośóh, tóE w iDi€niu zMałi.ją.€go Ęą ń.lifuw.ć
Umowę lub Ędq *półdżiałać ż wytoMwcq pźy j.j R.liaji:

a) Zomwiający oświadcżĄ że pizd Zwien Unowy poi.fomowł pńemie
każdą osĘ, rióĘj dee osobow m§lary wpiMe w jej tiści jako deć osoby

ćpćźntują@j zMawiająa8o lub jako dae o$by dżialają.ej lub
współdziałającej ł ióieniu zĄmaMają*8o przy Bykony@iu Uńowy.

b) z5mawiajqcy oświadca, że v pźyp6d}u *lbrcrenia lub łskmia do

dżiałoia lub Bpóldrahnią w jakićjkolłi.k fomie lub aksią pźy
§}konywmiu Umo*i o$b imych niż vyńi.nione w j€j lr€ś.i, @jŃrliej Me
z ptak?6'€n wykomwoy deych o$bos}ch tych osóh, poinfomuje
pisnnie kaźdą z nich,

c) vykooawa oświadczą ż i.fomcj€ oktślonć w Unowi€ §ą z8odn€ z
lA7ylvjsr}m s eD. tr §n z ^dd iióżsiaa,ml orBmarJnyml
prżyjętymi i śtośoveymi p@2 wykomwcy w ułI€si€ ochrtny dmy.h
osobow.h, wykomw mbowiązuj€ się do nie łofuego pism€go
powiadomi.nia z3mawiqjq€go w każdyn prłpadku miey, potr4by
mp€lnienia lub utiaty aku.lnoś.i któćjrolńek ż infomacji uję9ch w

d) w przyPgdkrch ołrdlonych w Uńowie, . kłże w prłpadku tlz@ia pżz
'wykoMMę. że niezĘdne lub @adnio@ je§t p%k aie o§obi€, klóEj dme
oŃbowe aslały Ęisfue w rJ€ści UnoBy jato dĘ€ osoĘ repMnfującej
zmwiająccgo lub jako d e osoby dzialają@j lub spółdzr]ającej ł ini€ńiu
zffiNna]Ącego ptzy łykonywiu UmoPy, imych infomeji niż ujęte w

!- łoJłt ro.lLryłY l nn4h R4oFh4ołqńń!opł y]i4ow
E,odkó!Ui f{!F]5|F]Ńńńłhr
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Umowie. bez zbędnej eloki poiifomujć o tym zmawiając.go, W tatin
pżypadku stmny spoźądzą odPowiedni eeks do UmoĘ,

ą ost owicnia pó§}ższ slosuje się odpowiedóio. w przypadku 8dy dla
§lkonmia obowiążtu wnik9jąceco z pżepisu prawa niezbędne lub
W..lńione będzie przkMMie osbie Eprcrcniująccj zdałiająego lub
osobić dzialającej lub wsŃldziatającej W imicniu Zmawiljqcego przy
*}ton)ueiu Umo§f lnlomacJi iT.j li/ L nś n Unowie,

§l0
Klruzule infom,cyjtr€ doryMącć pż.ts!roni. danycn osor,ołlch.

kIxu/Ulr/lr1.13 un, ] iU\l,] lł()Do
§ p,\Prdku,! Yid i.i\d orpo/r\hljl dioc od oy,L], kljrlillrnl dol\llą

Zgodnie z a!t, l] uś, l i2 RozpoiądTnia Panatenlu Euopejskieso i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 twiehia 20i6 r w sprawie ochi)ny osób nzycmycn w iązku Z
przlwarż ien d ych osobowych i ł spraŃe swobodóego p,iplywu takich dalych oraz
Uchylenia dyFktysy 95/46/wE (osóllE rozporządznie o ochDnie dlnych) (Dz, Uż, (jE l,
ll9 z 04,05,20l6, sir. l). dalej ,,RoDo.., inlnmujefor że:

1, Adminfumror.n Paniłlna d.nYch ośobołYlh iest Powialowy Zespól szpna[ w
oleśnicy ul. Amii l.njowcj l. 56100 oleśnica Wpisdy do Rejesb! PodniotóW
wykonujących Dzialalnośó Lec,njcą voje*,ody Dolnośląśkiąo pod nm.rcn
00000000209]j NIP:9ll l3,17075; REGoN: 9]29ó6540; KRs oooo]864?].1cl,+48 7l

2, Dane kontlklowe issDektom ochronv dnnych] crłyna tlachol, adEs e_nail:
iodlaożsolelrica,ol t€l, 60óó59862, Powiatowy Zespól szpnaU w olcśnicy, ul, Amii
Kmjowej 1,56_400 okśńica, tel ,+487l7767308,

3, lnforńaci, o c€l.ch Dmtwarunia dMvch osobowch oru Dodstlwc Dr.sna
Drżetw.ź.ni.. celen przelwaźfuia danych osobovlch jcsl udzielenie mówicnia
pubUcmeao i ob§luga yszyśkich Pioccdw D,nikłch na kożd}n olapic qtoDa|i!
mówicnia. do c6u s}saśnięcia łsąslkich oszckń, Pódsta*ą prawną prżctwarania
.iesL ań, 6 ust, l h b) czyli przctwdanie jest niezbędnc do wyronUia unov,r,, kiórei
śloną jeś osoba, kióą dee dolycą, lub do podjęcia drałń na żądóie osoby. kiórc]
dee dolyczą, pźed aBdciem unovy o.@ ań, 6 lit l) czyli ,rctwaźanic icsr
óieżbędne do celów §),nikających 2 praMie uAadnionych inleresów rcalimwanych
przcż adminhlratora lub przez stonę trzcią,

4, IDforblci, o nmwnie uzN&tnionvch inierćs,ch Ealizowych prZż adninistmlora
lub pIZz stbnę lrżeciq. je-li pźitwazanie deycb odbywa się na podśałie ań, 6 usl, t

!p ł4Bn! opłłyji+q Wo]evódnv
lifu rcpenl9łGm h.!reponri€!or



lit. fRoDo, Administńior nęd7ie t ilwarź2l dane v celu dochodzenia swoich rośżczń
w,JdŃh, !)nllJ|J!J!h / nien"le4leEo s)\old,J 

^bou 
ival ,, Jńoqego

Infornlci! o odbiorcach dlNch mobowch lub o katelorimh odbjo(ów, leżli
ishieją infomacje o ZMifże prżekrżeia dmych osbosych do państwa lrzecieg. lub
orcaniacji mĘdzynalodowej, 

^dministrator 
ni€ będżie lr7€karywał dańych osoboł}ch

hformlci€ o okre§i€. Dżez któn, d,ng mobowe beda DrZtE{źlną adminhtraior
będzie plzelwlrżał dane pęeż okJes 4 la1 od dnia żakońcTnia postępow ia o udziclcnic
żmówicnia, a jcżcli okrcs obowiążyweia mos]r y spnwie żMówienia publiczneco

Pmkra.Z 4 lata, .dminhtalór prz.chołljc pmiokól posiępóWmia Maż ż żlącaikei
paz caly okrcś obowiPywMia umoły w śFrawie hóWienia publichegó,
lDlomicic o om§i. o§ob. łlonch danc.. DźeN!źnne.
a) do ądaia dośępu do danych osoboRych dotyczących osoby. którci danc doiycż4,

i,h,plo iosonjg, }unję.io l Jb o"l ic4ni! pl4lV!mlig,
b) do Miesienia spźeciBx \obec plzlMżania,
c) do pEnoszenia danych,
d) do cofnięcia zgody w dołolnym nomencie, je-li puetwalznie odbywa się na

podslawic ań, 6 usl, l lil a lub ań, 9 un, 2 lit, a RoDo, cżyli osoba pirekażuiąca
danc w)-nziła sxaaźną żgod§ na prctwaźnic w icdnym. lub kilku ok,cślonych

e) wiesienidsklrgi do organu ńad?.rćz.go,

unownvm Podanie danych jesl Bynoaiem ustlwołlm awarci! unory, osobg, któtj
d.nc dolycz4, jesl zobowiązana do icb podani!, konsekwencjq niepodmi! danyoh jest

odnowa zvarcia unov} o zamówieDie publicze.
rnforn.cia o z.utomatYzowanlm Dodgimowaliu do§zii. ł tvB o Droliloł.niu,
Adminhtralor nie $}da e decyzii },sposób autonralyzolvmy i nie pofiluie danych,

E 8Pł§,I

kllużUll Z lń, 1.1 uśt. l j u§t.
j€żeli adninislrator nie pozyskał danych

któr.j dan. dotyczł

Zgodńie 2.d 14 u§, l i 2 Ro2łó,łd7.ni, Parl@entu EuDpćjskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwi€tnia 2016 r w slrałie ochróny ośób liryc,nrch w iązku z
pretMżanien danych osobo*ych i W spmwic swobodncgo prTp}yM takich dmych oral
Uchylenia dyrektyłf 95/46/wE (qólne rcżpoqdzenie o ochronic danych) (Dż. Uź. UEL
l19 z 04,05,20l6. str l), dalej ,ioDo", infomujenx ż:
l. Administratorem Plni/PtM danvch osobowcb ieśt Powialowy Zespó] szpitali ł,

olcśnicy ul, Arnii KJajowci ]. 56_400 oleśnica wTisany do Rejestru Podmio!ów

trłd& rcdnryiDY ł aneh RqóiJrc3



(i, DoLNY1s sLAsK
wykonujących Działalność Lechicą wojewody Dolnoślqśki€go pod numerem
000000002093; N]P: 9lll847075i REooN:93296ó54q KRs 0000l8647], tel,+48 ?l
176730a.

2, D,no kontrktoł. insD€klon ocnrcN dmvch Glałna Hachol, adts e_mil:
j!!!!!Z!!lś§Ą!!.p! t.l. 606ó59862. Powi oły Zespó] szpiiali v oleśnicy, ul, Amii
Krajo§ej l, 56_400 oleśnica. iel- -+4a 71 776 73 0a.

] l n'nnr!iJ l, ctlr.h !rżcll\ir/rtril di \lh o!)l,.n\.h oI / Dodnr\l DriIn
Dźerłlr,lnia. cclcn prćtMźmia .tanrch osobowych jcsi ud2ielenie anóWi.nia
publicacgo i obsłusa Wszystkich procedur łlniklyclr na kazdym etade wykonania
móyicnia. do czasu sfe.śóięcia Ęzystkich roszcaó, Podskwą prawną przi§arznia
jest ait, 6 ust, l lil b) czyli przeiwar?.nie jest niczbędóe do §ykonania uno$l, klórej
nMąFst osoba, kórj d e dotycą, lub do podjęcia dzia]ń ńa 

'adaie 
osoby, klórcj

dbe dotyczą. prżed Zwmiem unóĘ oru ań, ó lii l) cżyli pretwarzanic icsi
nie2będne do celóy Wńikljqcych z pnwnie uzsadniolych intcreśów taliawanych
prnz adninisualora lub pr,lz slrcnę tźecią,

4, rnfomlci! o kalolorii dlnvch osobowvch dlne naleą do osob! ińDej, klóra
powierłła d c kontńhentosi administr.t a w loku zamóvicóia publicżnego, są to
dme z katesorii dmycb pod§fłomwców poĘieżających swoje dMe podniolon
skladającym ofeńę. ubiecajqcych się o udżielćńie amówienia publichego, Ten prcccs
pozysłani! Iatujc na zał€s prćlwaźfuia, c/yli łyłączie w w},niku awalte] umoł.y i
w}lącaie y jcj p,edmiolo*tn Zkresie ł greicy kompeleńcii pod*Ykonawczy.h
osoby powieiZjąej wlbne d e,

5. tnfomlcie o okrć§i.. Dźez któn dM. osobowe bed, Dr2.tł!źang. adninislrab.
będzie przctwtrąl dee piZż okres 4 lat od dnia Ztońcżińia postępowia o udżielenie
anówicnia, a jeżeli okrcs obowiązywlnia umo§} w sp.asie zmówicnia publicaeso
prżekaca 4 lala, admi.istńld plzechonjc prólokól pośępow ia w z ?alącaikami
prżcz calt ołles obowiązywania unoł} w sprawie ?amówienia publicaego.

ó, Informnci, . odbiorcach dtvch osobowch lub o karelori,ch odbioĄów, jeżli
Ńtnieją infomacje o zmidzc pi^kuania d ych ośóbo§),ch do pańsiwa iraciego lub
or8eizcji niędzynmdowcj. Adrninistralor nie będzje pżekazyM] dań}ch osoboBrych

7, Infom,cieo Drawie o!ób. któnch d.n.3! nmtwarune,
a) Lto żądania doslępu do danych osobos}ch dotycących ośoby, kóEj dmc dot}.,4, ich

sprcstowia. usunięcialub ognni!reniapż€twarani.,
do Miesienia spźeciu wobec pralla%nia,

do colnięcia ż8Ńy w dowolnyn nofoencie, jeź.li pralMź ie odbysa się na
podslawie ań ó usi. l ln, a lub an, 9 ut. 2 tit, a RoDo, c,łli osoba pźck2żująla dme
ł}iŁiła wynĄ zgodę na przetwtrfuie wjednym, lub kilku obeślonych ceIach,
Miesienia stTgi do oĘfuu nadbrcZAo.



(u DoLNYT sLAsK
1) uzyskani! infomlcji o żódh toąskeia danrch,

8,

^dninńtralol 
nie wydaie decy7ji w slosób zanromalybMny i nie prunlujeddiyci.

§ll
pośt&ołienh końcowe

l. ża dni obocz uaaje się dni od pońiedna o do pią&u z *rąlkien dni UstaŃW

]

wsćlłi€ slory powsla]€ M tle łykomia UDó*y shony żobowią4ją.ię b^lrłBać
poluboMie, a w pźypadku braku Dori*óści poluboMego rc^trzygnięcia sporów Ędą
one rcżs!:ży8me ptu sąd pomphny M.&i\a dla siedzihy Żmwiającego,
w ,Mie aistnienia prżyladków doty€a.y.h: did deych ,ejeslrcł}ct! o8losaia
pfuż śąd upadłości lub poslęPowmia układowego wględ€m WłoBwcy' ł§Z4€ia
posĘlowia €gel@yjneco, w qniku crcgo fut4pi ajęci€ nająlku Wkonawcy lub

Ma€j jćgo ałści, nąjących m€Znie dla ałańej Uńovry, Wkonał€a bbowiązuje
się ni€ łocaie powiadonić o nicn zmwiając€so Dod rygoM slotlów pEMych dla

Wkonawy' Pynikających ż fałtu niepowiadomienia,
P€pPenta.ci Wkonawcy podpisjący UmoPę ośMad.ają ż! są Docowei do

i€pi.mllcji, a złożone dotm@ty Bynienio.e m Miępie i dołą.rcnć do Umo*! są

żgodn€ re stanen fakryMyn limy wykoMmy w nonencie podpisyw&ia UmoB1,

Wkonawcą b€z pism.j żgody zmawiające8o, nie moż prcnośić na o$by trecie
pńł i obowiążków łynitającyćh z Umosy.
w spr.wach nie reguloweych Uńołq stosuje się pP4hy powsrcchnie obońązujące,
w srcrególności p*pi9y Ustał! i Ko.leku c}ailn€go.


