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Załącznik nr 4 do zaproszenia 

UMOWA  
na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych 

 
zawarta w dniu ……………….r. w Kielcach, 

pomiędzy: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach z siedzibą w Kielcach, adres: 25-
663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2A, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000002545, NIP 959-14-16-799, zwanym dalej Zamawiającym lub WOMP 
reprezentowanym przez: Dyrektora – Annę Mikołajczyk 
 
a 
 
…………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, 

w wyniku udzielenia zamówienia na zadanie: Udzielanie świadczeń zdrowotnych                      
w zakresie badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów WOMP w Kielcach, na podstawie 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej  kwoty 130 000,00 zł                 
w WOMP w Kielcach, 

została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług  
w zakresie: 
a) wykonywania badań laboratoryjnych, zlecanych przez Zamawiającego, 

wyszczególnionych w arkuszu asortymentowo-cenowym załączonym do formularza 
ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, we własnych pracowniach 
laboratoryjnych Wykonawcy, 

b) odbioru i transportu materiału biologicznego do laboratorium z punktu pobrań 
Zamawiającego, przy użyciu własnych pojemników do pobierania materiału: probówek 
w systemie zamkniętym, pojemników na mocz, specjalnych pojemników 
transportowych itp., 

c) udostępniania pracownikom Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych na swojej 
stronie internetowej z możliwością ich wydruku niezwłocznie po wykonaniu badań, 

d) przeprowadzenia we współpracy z Zamawiającym procesu integracji systemu 
informatycznego działającego u Zamawiającego, tj. SoftMedica Oprogramowanie 
Medyczne za pomocą protokołu HL7 z systemem informatycznym działającym  
u Wykonawcy, w zakresie przyjmowania zleceń (skierowań) na badania laboratoryjne 
oraz udostępniania wyników badań laboratoryjnych zarówno w postaci komunikatu 
HL7 jak i plików PDF, w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy- koszt 
integracji ponosi Wykonawca, 

e) dostarczania wyników badań do Zamawiającego w wersji papierowej w następnym 
dniu roboczym po wykonaniu badania, 

f) zapewnienia na prośbę Zamawiającego jedynie tymczasowo, w wyjątkowych 
sytuacjach w punkcie pobrań Zamawiającego własnego personelu medycznego 
Wykonawcy w celu pobierania i oznakowania materiału biologicznego; poprzez 
wyjątkową sytuację należy rozumieć chwilowy brak możliwości zapewnienia w punkcie 
pobrań personelu medycznego Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, np. wypadki losowe, absencja chorobowa pracowników. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy zgodnie z treścią opisu przedmiotu 
zamówienia, złożoną ofertą oraz niniejszą Umową, a także z zawodową starannością               
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób odpowiadający zasadom 
współczesnej wiedzy medycznej. 

 
§2 

1. Wykonawca będzie wykonywał badania objęte Umową na podstawie skierowań 
wystawianych przez personel medyczny WOMP na drukach dostarczanych przez 
Wykonawcę w miarę potrzeb Zamawiającego. Wzór druku skierowania stanowi Załącznik 
nr 2 do Umowy.  

2. Materiał biologiczny będzie pobierany od pacjenta przez personel medyczny 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 lit. f,  w punkcie pobrań zorganizowanym przez 
Zamawiającego w jego siedzibie, w systemie zamkniętym, w każdy dzień roboczy. 
Zamawiający zapewnia niezbędne wyposażenie dla swojego personelu medycznego, tj. 
rękawice ochronne i środki do dezynfekcji skóry pacjenta. Pobrany materiał będzie 
oznakowany przez personel Zamawiającego zgodnie z zasadami wskazanymi przez 
Wykonawcę w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy i z wykorzystaniem dostarczonych 
przez Wykonawcę kodów kreskowych lub innych niezbędnych materiałów. Powtórzenie 
badania wykonanego niewłaściwie, nastąpi na koszt Wykonawcy, z wyłączeniem materiału 
źle pobranego lub błędnie oznakowanego przez personel medyczny Zamawiającego. 

3. W przypadku, kiedy badanie laboratoryjne należy wykonać niezwłocznie po pobraniu 
materiału (np. gazometria krwi), Zamawiający skieruje pacjenta bezpośrednio do punktu 
pobrań Wykonawcy zlokalizowanego w Kielcach, przy ul. ……………………………………., 
czynnego w każdym dniu roboczym, w godzinach od ….do ………. 

4. Wykonawca zapewni i będzie udostępniał Zamawiającemu w miarę jego potrzeb 
niezbędne pojemniki do pobierania materiału biologicznego (np. próbówki w systemie 
zamkniętym, pojemniki na mocz, pojemniki transportowe itp.). Zamawiający zobowiązuje 
się do wykorzystywania przekazanych pojemników wyłącznie w celu realizacji Umowy. 

5. Wykonawca będzie odbierał pobrany materiał biologiczny z punktu pobrań Zamawiającego 
w każdy dzień roboczy, trzy razy dziennie, tj. o godz. 9.00,11.00 oraz o godz. 14.00. 

6. Wykonawca będzie wykonywał badania materiału biologicznego, odebranego z punku 
pobrań Zamawiającego lub punktu pobrań Wykonawcy w przypadku o którym mowa       
w ust. 3 powyżej, we własnych laboratoriach w terminach wynikających z załącznika nr 1 
do Umowy.  

7. Wykonawca będzie udostępniał personelowi medycznemu Zamawiającego wyniki badań, 
niezwłocznie po ich wykonaniu, na swojej stronie internetowej pod adresem ……………. 
w zakładce ………….w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym. 
Zasady dostępu zostały określone w Załączniku nr 4 do Umowy. Wykaz osób 
upoważnionych do dostępu do wyników badań będzie przekazany Wykonawcy w formie 
pisemnej w dniu zawarcia Umowy, za potwierdzeniem przyjęcia. Zmiany wykazu osób 
upoważnionych, nie stanowią zmiany Umowy i wymagają jedynie poinformowania 
Wykonawcy w formie pisemnej i/lub pocztą elektroniczną na adres: 
…………………………………Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji, dokona 
odpowiednich zmian w zakresie dostępności. 

8. Wykonawca, niezależnie od powyższego będzie przekazywał wyniki badań w formie 
pisemnej personelowi medycznemu Zamawiającego, najpóźniej w następnym dniu 
roboczym po ich wykonaniu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania i transportu materiału do badań oraz 
dostarczania wyników we własnym zakresie, na własny koszt oraz ryzyko. Wykonawca 
zapewnia transport w odpowiednich warunkach i czasie od momentu odebrania materiału 
biologicznego, w taki sposób aby czas i jakość transportu nie wpłynęła na wyniki badania. 

10. W przypadku wyniku badania odbiegającego w znaczący sposób od normy, co może 
zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta, informacja taka będzie przekazywana przez 
Wykonawcę niezwłocznie Zamawiającemu: telefonicznie na nr telefonu: 
……………………… oraz pocztą elektroniczną na adres: …………………  
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11. Strony dołożą wszelkich starań, aby dokonać integracji systemów o której mowa w § 1 ust. 
1 lit. d Umowy. Strony po dokonaniu integracji niezwłocznie sporządzą i podpiszą 
Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy określający w szczególności zasady i zakres integracji 
systemów oraz niezbędne kwestie techniczne. W przypadku nie dokonania integracji z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy 
za zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

12. Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu z dochowaniem najwyższej 
staranności, w szczególności w sposób zapewniający przyporządkowanie wyników badań 
wyłącznie do danych osobowych pacjenta, którego one dotyczą. 

§3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań objętych Umową po cenach 

jednostkowych określonych w arkuszu asortymentowo-cenowym załączonym do 
formularza ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Ceny 
jednostkowe badań w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec podwyższeniu. 
Podane ceny zawierają wynagrodzenie za usługę o której mowa w §1 ust. 1 lit. f. 

2. Liczba zlecanych badań, została określona w arkuszu asortymentowo-cenowym jedynie 
szacunkowo. Rzeczywista ilość badań będzie wynikała z faktycznych potrzeb 
Zamawiającego i może być mniejsza lub większa niż szacunkowa, co nie będzie stanowić 
podstawy do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo w okresie obowiązywania umowy dokonywać zmian ilościowych 
zlecanych badań (zmniejszone lub zwiększone zapotrzebowanie). Takie zmiany dla swej 
ważności nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie poinformowania Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań laboratoryjnych innych niż 
wynikające z załącznika nr 1 do Umowy, w przypadku nieprzewidzianej, w chwili zawarcia 
umowy konieczności wykonania takiego badania. Ceny za takie badania będą ustalane 
każdorazowo w drodze negocjacji i potwierdzone na piśmie. 

5. Z tytułu wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby badań i ceny jednostkowej za badanie, 
wynikającej z arkusza asortymentowo-cenowego załączonego do formularza ofertowego, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

6. Należność przekazywana będzie na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę za okres jednego miesiąca kalendarzowego i załączonego do niej 
wykazu osób, którym wykonano badanie laboratoryjne wraz z podaniem rodzaju 
wykonanego badania. 

7. Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane badania i dostarczał je do 
Zamawiającego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 

8. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem o którym mowa w ust. 6 
powyżej. 

9. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Wykonawcy przysługuje prawo dla naliczania 
odsetek ustawowych za opóźnienie. 

§4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług objętych Umową z zachowaniem 

zawodowej staranności we własnych, certyfikowanych pracowniach laboratoryjnych, 
przy pomocy własnego sprzętu medycznego i personelu medycznego o kwalifikacjach 
zawodowych koniecznych do właściwego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z 
posiadaną wiedzą medyczną, obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa,  a 
w szczególności: przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 
laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 866). 

2. Wykonawca oświadcza, że laboratoria i środki techniczne umożliwiają wykonanie 
zleconych badań zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla 
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1923 z późn. zm.). 
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3. Wykonawca oświadcza, że badania będące przedmiotem umowy ujęte są w kontroli 
jakości zewnątrz-laboratoryjnej oraz udokumentowanej kontroli wewnątrz-
laboratoryjnej.  

4. Wykonawca oświadcza, że w swoich laboratoriach zatrudnia wystarczającą do 
wykonywania Umowy liczbę, odpowiednio wykwalifikowanych, pracowników: m.in. 
trzech laborantów i jednego kierownika laboratorium. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości statystycznej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§5 
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie, ani powierzać wykonania Umowy 
innemu podmiotowi. 

§6 
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia, przechowywania i udostępniania 

dokumentacji medycznej powstałej w związku z wykonywaniem Umowy, zgodnie                   
z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego podda się jego kontroli w zakresie 
wykonywania postanowień Umowy. Kontrole będą przeprowadzane na podstawie 
powiadomienia przez Zamawiającego i odbywać się będą przy współudziale 
upoważnionych przez Strony przedstawicieli. 

§7 
1. Wykonawca posiada ważną obowiązkową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 25 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 711 z późn. zm.) oraz w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866) – kopia polisy 
stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnego ubezpieczenia przez cały okres 
obowiązywania umowy, nie zmniejszania kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia i jego 
zakresu oraz przedłożenia potwierdzonej kopii nowej polisy ubezpieczenia na pozostały 
okres obowiązywania umowy, najpóźniej do ostatniego dnia ważności poprzedniej polisy. 

3. W razie niedotrzymania warunków określonych w ust. 1 i 2, Zamawiający może 
wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

§8 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia …………. do dnia …………….. 
2. Umowa wygasa z upływem okresu, na który została zawarta. 
3. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia,  

w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę istotnych postanowień Umowy. 
§9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w przypadku uszkodzenia materiału biologicznego uniemożliwiającego wykonanie 

badania i powodującego konieczność powtórnego pobrania od pacjenta materiału 
biologicznego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 
100% wartości brutto danego badania diagnostycznego, określonego w załączniku nr 
1, którego wykonanie stało się niemożliwe z powodu uszkodzenia materiału 
biologicznego, 

b) jeżeli materiał nie zostanie odebrany lub wyniki nie zostaną dostarczone w terminie,  
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 100 zł za każdą 
godzinę zwłoki w przypadku gdy termin w załączniku nr 1 jest podany w godzinach 
oraz 100 zł. za każdy dzień zwłoki w przypadku gdy termin w załączniku nr 1 jest 
podany w dniach, 

c) w przypadku naruszenia § 2 ust. 12 w wysokości 500 zł. za każde naruszenie. 
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2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

§10 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w związku z 

realizacją Umowy, będzie sąd powszechny właściwy ze względu na adres siedziby 
Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

§11 
Osoby do kontaktu w sprawie realizacji Umowy: 

− ze strony Zamawiającego: ………………., tel. ………………, adres e:mail: ……………. 

− ze strony Wykonawcy: ……………….., tel. …………………., adres e:mail: ……………… 
 

§12 (RODO) 
1. Do umowy wprowadza się następujące definicje: 

a) „Przepisy o ochronie danych” oznaczają wszystkie obowiązujące przepisy o ochronie 
danych, w tym Rozporządzenie 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”) oraz regulacje, które je zmieniają, rozszerzają, łączą, ponownie 
ustanawiają lub zastępują, w tym akty prawne i rozporządzenia każdorazowo 
wydawane na podstawie takich przepisów; 

b) „Dane osobowe”, „Szczególne kategorie danych osobowych”, „Administrator”, 
„Współadministrator”, „Osoba, której dane dotyczą”, „Podmiot Przetwarzający”, 
„Naruszenie ochrony danych osobowych”, „Jednostkowe dane medyczne”,                   i 
„Przetwarzanie” mające znaczenie określone w przepisach o ochronie danych. 

2. Strony ponadto uzgadniają, że wszelkie odniesienia do danych osobowych ujęte                     
w Umowie uznaje się również za odniesienia do Szczególnych kategorii danych 
osobowych, w szczególności do danych o stanie zdrowia. 

3. W odniesieniu do danych osobowych uznaje się, że dla celów usług świadczonych                   
w ramach Umowy, Strony pełnią funkcję Administratora Danych niezależnie określającego 
cele i środki przetwarzania oraz przekazują między sobą dane osobowe zgodnie                          
z Przepisami o ochronie danych. 
a) WOMP oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe do celów realizacji Umowy  

i będzie określał środki przetwarzania oraz 
b) Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe w celu realizacji Umowy  

i również będzie określał środki przetwarzania. 
4. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony uzgadniają, że dla celu realizacji Umów, Strony nie są 

Współadministratorami, a żadna ze Stron nie będzie Podmiotem Przetwarzającym dla 
drugiej strony. 

5. Każda ze Stron: 
a) realizuje zobowiązania w związku z pełnieniem funkcji Administratora Danych, jeżeli 

jej to dotyczy, zgodnie z Przepisami o ochronie danych obowiązujących tę Stronę           
w związku z otrzymywaniem lub wysyłaniem danych osobowych do drugiej Strony          
w oparciu o niniejszą Umowę; 

b) przetwarza wyłącznie te dane osobowe, których wymaga realizacja celów, dla których 
je otrzymała lub celów określonych w przepisach o ochronie danych; 

c) utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, zapewniające 
dostępność, poufność i integralność danych osobowych; 

d) bezzwłocznie informuje drugą Stronę o powzięciu informacji o naruszeniu ochrony 
danych osobowych otrzymanych od tej Strony; 
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e) podejmuje wzajemną współpracę w celu wyjaśnienia przyczyn i eliminacji skutków 
naruszeń ochrony danych osobowych udostępnianych na podstawie niniejszej Umowy, 
polegającą w szczególności na wzajemnym przekazywaniu informacji mających 
znaczenie dla wykrywania przedmiotowych naruszeń i eliminacji ich skutków; 

f) ogranicza przekazywanie danych osobowym pomiędzy Stronami do zakresu 
niezbędnego dla realizacji Umowy oraz stosuje niezależny harmonogram 
przechowywania danych, oparty na wymogu usunięcia danych osobowych po 
osiągnięciu celu(-ów) przetwarzania; 

g) stosuje środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, a także inne 
Przepisy o ochronie danych, w szczególności dotyczące wymiany informacji                      
w systemach teleinformatycznych spełniającej wymagania określone w załączniku     
nr 6. 

6. Każda ze Stron oświadcza, że osoby działające w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadające 
dostęp do udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych znają przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych oraz przetwarzają dane z upoważnienia 
administratora danych i wyłącznie na jego polecenie, posiadając stosowne upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to wymagane przepisami prawa. 

7. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Strony udostępniają sobie nawzajem dane 
osobowe: 
a) pacjentów; 
b) osób kontaktowych: swoich przedstawicieli / pracowników / współpracowników, tj. imię 

i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres służbowej poczty elektronicznej, 
c) przedstawicieli / pracowników / współpracowników skierowanych do wykonywania 

zadania określonego w Umowie lub umowach uzupełniających – wyłącznie w celu            
i w zakresie niezbędnym do jej realizacji. 

8. Strony Umowy dopełniają, wymieniając się rolami, obowiązku informacyjnego, o którym 
mowa w art. 14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 7. lit. b) i c). W tym celu: 
a) WOMP zastosuje odpowiednio klauzulę informacyjną publikowaną pod adresem: 

http://www.womp.com.pl/rodo.html, w jej uzupełnieniu podając dane teleadresowe 
Wykonawcy jako Administratora danych osobowych, wskazując na WOMP jako źródło 
danych oraz podając kategorie danych, które WOMP przekazał Wykonawcy. 

b) Wykonawca zastosuje odpowiednio klauzulę informacyjną wg przyjętego przez niego 
wzoru, w uzupełnieniu podając dane teleadresowe WOMP jako Administratora danych 
osobowych, wskazując na Wykonawcę jako źródło danych oraz podając kategorie 
danych, które Wykonawca przekazał WOMP. 

9. Każda ze Stron zobowiązana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawić pisemne 
potwierdzenie wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 w terminie 
nie później niż do 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie  
na adres korespondencyjny Strony lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

10. W stosunku do osób występujących w komparycji umowy, WOMP dopełnia obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzulę informacyjną 
publikowaną pod adresem: http://www.womp.com.pl/rodo.html. 

11. W związku z realizacją Umowy, Strony mogą udostępnić sobie wzajemnie inne niż 
określone w ust. 7 dane osobowe, o ile ich zakres i cel przetwarzania będzie niezbędny do 
realizacji konkretnej czynności lub procesu wynikającego z Umowy. 

12. Za realizację zadań, o których mowa w art. 39 RODO z uwzględnieniem art. 38 ust. 6 
RODO po stronie: 
a) WOMP – odpowiada Inspektor Ochrony Danych – Tomasz Radziszewski, email: 

iod@5de.pl, 
b) Wykonawcy – odpowiada ………………..…………, email: …………………..…….. 

13. Zmiana danych wskazanych w ust. 12 nie wymaga zachowania formy pisemnej,  
za wystarczające uznaje się przekazanie informacji o przedmiotowych zmianach w postaci 
elektronicznej odpowiednio na adres: …………………….…….., nie stanowi również 
podstawy do zmiany umowy. 

 

http://www.womp.com.pl/rodo.html
mailto:iod@5de.pl
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Załączniki: 
1. Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 1 
2. Wzór druku skierowania na badania laboratoryjne – Załącznik nr 2 
3. Zasady pobierania, oznakowania i przekazywania materiału do badań laboratoryjnych – Załącznik 

nr 3 
4. Zasady dostępu do wyników badań na stronie internetowej Wykonawcy – Załącznik nr 4 
5. Polisa – Załącznik nr 5 
6. Zasady i zakres integracji systemów oraz niezbędne kwestie techniczne – Załącznik nr 6 

 

 

Zamawiający 
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