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ZMIANY DO TREŚCI KONKURSU 

Dotyczy: konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych realizowanych na rzecz 

pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach  postępowanie KSZ/DSM/2/2020 
 Komisja Konkursowa zawiadamia o dokonaniu następujących zmian w treści SWKO: 

 

1. SWKO Dział V pkt 23 dopisuje się: „Wykaz sporządza osoba udzielająca 
świadczeń zdrowotnych lub inna osoba wykonująca czynności pomocnicze przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych upoważniona do przetwarzania danych 
osobowych pacjentów, która umieszcza wykaz w osobnej zamkniętej kopercie  
z adnotacją: „DANE OSOBOWE PACJENTA – Załącznik do faktury nr ...........”. Do 
koperty opisanej w ten sposób należy dołączyć fakturę  
i przekazać Udzielającemu Zamówienia. Udzielający Zamówienia zapewni, że 
dostęp do Wykazu uzyskają wyłącznie osoby uprawnione do przetwarzania danych 
osobowych w nim zawartych”.  

2. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Załącznik nr 7 do SWKO) 
 § 17 otrzymuje brzmienie: „Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji 
umowy będą w miarę możliwości rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku 
porozumienia stron przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

3. Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Załącznik nr 7 do SWKO) dodaje 
się do §  8 ust. 2 zapis o następującym brzmieniu: „Wykaz sporządza osoba 
udzielająca świadczeń zdrowotnych lub inna osoba wykonująca czynności 
pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych upoważniona do przetwarzania 
danych osobowych pacjentów, która umieszcza wykaz w osobnej zamkniętej 
kopercie z adnotacją: „DANE OSOBOWE PACJENTA – Załącznik do faktury nr 
...........”. Do koperty opisanej w ten sposób należy dołączyć fakturę  
i przekazać Udzielającemu Zamówienia. Udzielający Zamówienia zapewni, że dostęp 
do Wykazu uzyskają wyłącznie osoby uprawnione do przetwarzania danych 
osobowych w nim zawartych”.  

4.  Umowa o udostępnienie danych osobowych (Załącznik do Umowy na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych  stanowiącej załącznik nr 7 do SWKO),  
odnośnik 2 otrzymuje brzmienie: „Szpital i Zleceniobiorca są niezależnymi 
administratorami danych osobowych pacjentów w związku z udzielaniem im 
świadczeń zdrowotnych”. 

5. Umowa o udostępnienie danych osobowych (Załącznik do Umowy na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych  stanowiącej załącznik nr 7 do SWKO) §  1 
ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.Na mocy niniejszej umowy Strony jako podmioty 
udzielające świadczeń zdrowotnych zobowiązane do prowadzenia, przechowywania 
i udostępniania dokumentacji medycznej w sposób określony w obowiązujący 
przepisach prawa, będą sobie wzajemnie udostępniać dane osobowe pacjentów 
(dalej jako „Dane Osobowe”), w stosunku do których są administratorami danych  
w rozumieniu art. 4 ust. 7 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 jako „RODO”) oraz Ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (dalej jako „UODO”),  
w zakresie niezbędnym w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych  
w związku z realizacją Umowy głównej, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO  



w związku z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz §9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania”.                                                             

               

                                                                                      Przewodnicząca Komisji Konkursowej  
                                                                                                                  Wioleta Łazuka 
 

 

 


