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Znak sprawy: BAG.261.1.16.2018  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Rozbudowa systemu DLP Fidelis lub dostawa systemu równoważnego oraz usługi wsparcia.” 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (NFZ)  

ul. Grójecka 186 

02-390 Warszawa 

E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl 

Strona internetowa: www.nfz.gov.pl 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 zm.)  

zwanej dalej „ustawą”. 

2. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy.  

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa systemu DLP Fidelis lub dostawa systemu 

równoważnego oraz usługi wsparcia.”. Na przedmiot zamówienia składa się: 

a) rozbudowa systemu DLP Fidelis lub dostawa systemu równoważnego, dostawa licencji 

niezbędnych do pełnego funkcjonowania systemu, instalacja i wdrożenie Systemu oraz 

przeprowadzenia warsztatów bądź dostawa voucherów szkoleniowych; 

b) usługa wsparcia technicznego systemu przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru wdrożenia systemu. 

c) usługa wsparcia merytorycznego w zakresie 400 roboczogodzin. ( w przypadku rozwiązania 

równoważnego 500 roboczogodzin).  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej „Specyfikacją. 

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy 

stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji. 

4. Miejsce realizacji zamówienia: Centrala NFZ oraz kolokacja przy ul. Poleczki 13 w Warszawie lub 

miejsce wskazane na terenie m.st. Warszawy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 72212732-9, 48810000-9 

8. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami 

własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie 

„lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów 

gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych 

dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia 

właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, 

ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. 

http://www.nfz.gov.pl/
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w zakresie: 

1) rozbudowy systemu DLP Fidelis lub dostawy systemu równoważnego, dostawa licencji 

niezbędnych do pełnego funkcjonowania Systemu, instalacja i wdrożenie Systemu oraz 

przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych bądź dostarczenie voucherów szkoleniowych w 

terminie nieprzekraczającym 120 dni, 

2) świadczenie usług wsparcia w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

dostawę i wdrożenie Systemu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku  

w tym zakresie, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej – 

 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających 

na wdrożeniu systemu DLP Fidelis lub równoważnego zaoferowanego systemu, każda o 

wartości przekraczającej 500.000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony 

warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców.  

 Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia musi dysponować 2 osobami spełniającymi 

poniższe wymagania: 

• każda z osób posiada uprawnienia nadane przez producenta zaoferowanego systemu do 

jego wdrożenia i administrowania, 

• każda z osób, powinna wykazać się udziałem w 2 projektach o podobnym zakresie do 

zamawianego w ciągu ostatnich trzech lat, 

• jedna z osób posiada certyfikat CISSP. 

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej i ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności 

pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

Ww. dokument musi określać w szczególności: 

-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem. 

3)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 1), nie potwierdzają 

spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego: 
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- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 

pkt 1). 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać  

z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być 

złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za 

realizację umowy. 

3) Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może 

żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą.  

4) Żaden z wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu.  

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 ustawy. 

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

ORAZ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY 

1. WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ: 

1) Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodlegania wykluczeniu, składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu tj. Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia (jednolity dokument), (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 

Komisji (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia - Dz. Urz. UE L nr 3 z 6.1.2016, str.16i nast.). Zasady 

wypełniania jednolitego dokumentu zostały umieszczone na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-

wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia 

2) Zamawiający jednocześnie informuje, że w celu ułatwienia Wykonawcom wypełnienie jednolitego 

dokumentu, do jego przygotowania wykorzystał narzędzie udostępnione przez Komisję Europejską 

dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, 

3) w odniesieniu do części IV jednolitego dokumentu: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca powinien 

wypełnić tylko sekcję A w części IV: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów 

kwalifikacji i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV; 

4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia; 

5) w przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 

V.2. 1) Specyfikacji, składa JEDZ dotyczące tych podmiotów oraz zobowiązanie, o którym mowa w 

pkt V.2. 2) Specyfikacji. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby; 

6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. 

7)  JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w 

zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy. 
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Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 

1 ustawy. 

8) Szczegółowa instrukcja składania dokumentu JEDZ w formie elektronicznej została opisana w 

załączniku nr 4 do Specyfikacji. 

 

2. W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5, WYKONAWCA PRZEKAZUJE 

ZAMAWIAJĄCEMU: 

1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

2) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie składa odrębnie każdy 

Wykonawca. 

3. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA 

NAJWYŻEJ OCENIONA, ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM 

TERMINIE, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA, 

NASTĘPUJĄCYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, : 

1)  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,  

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,  

   W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt a) – c) musi złożyć każdy z 

Wykonawców. 

   Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt a) – c) . 

 Dokumenty podmiotów zagranicznych 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VII.3.1): 

lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  

w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokument ten powinien być wystawiony zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 1. 

2)  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) wykaz zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami.  

  W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 

o których mowa w pkt VII.3. w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych baz danych, Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz 

danych wskazane przez Wykonawcę w JEDZ oświadczenia lub dokumenty. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się  

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 

przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy korzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

   Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

VIII. FORMA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW PODMIOTÓW TRZECICH 

1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale. 

2. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

4. Poświadczenie z klauzulą „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej na każdej 

zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi 

zostać sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania – zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania 

na podstawie pełnomocnictwa. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego 

identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

IX. PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.  
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Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji, części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz poda firmy 

podwykonawców. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą 

Zamawiającego. 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy oferty, umowy oraz oświadczeń  

i dokumentów wymienionych w pkt VII ppkt. 2 i 3 Specyfikacji (również w przypadku ich złożenia 

w wyniku wezwania na podstawie art. 26 ust 3 i 3a ustawy). 

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy BAG.261.1.16.2018.  

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres:  

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala,  

Sekcja Zamówień Publicznych,  

ul. Grójecka 186,  

02-390 Warszawa 

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowienia@nfz.gov.pl, a faksem na nr 22 572 – 63 – 

05, JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym na adres: zamówienia_JEDZ@nfz.gov.pl 

7. Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami pracownikami Zamawiającego są: 

1) w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania: 

-  Anna Pawlak  

2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

- Jacek Krasuski  

8. Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści 

specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ustawy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez 

ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej – zamieszcza na tej 

stronie.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści Specyfikacji.  

10. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji 

Zamawiający udostępniana na stronie internetowej. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zgodnie z art. 45 ustawy wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium. 

Wysokość wadium wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł). 

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

Za termin wniesienia wadium uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego. 

mailto:zamowienia@nfz.gov.pl
mailto:zamówienia_JEDZ@nfz.gov.pl
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Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.  

z 2018, poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

Dowodem wniesienia wadium będzie: 

1. pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe,  

77 1130 1017 0020 0734 8625 7421 z dopiskiem „Wadium - Postępowanie BAG.261.1.16.2018 

„Rozbudowa systemu DLP Fidelis lub dostawa systemu równoważnego oraz usługi 

utrzymania.” potwierdzone faktycznym wpływem środków na rachunek przed upływem terminu 

wnoszenia wadium.  

2. dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).  

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i 

nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

Wadium zostanie zwrócone zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 

Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 

4a i ust. 5 ustawy. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium 

przetargowego (kopię przelewu kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Zamawiającego) lub załączyć do 

oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie 

niepieniężnej). Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz 

należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznaczonej „WADIUM”. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1.   Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3.   Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli niej jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Specyfikacji ); 

2) szczegółową specyfikację cenowo – sprzętową (sporządzoną zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 

Specyfikacji); 

3) dowód wniesienia wadium; 

4) pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 

5) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (o ile dotyczy), 

6) specyfikację techniczną oferowanego systemu w tym: m.in. wykaz urządzeń, wykaz licencji – 

w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego.  

7) elektroniczny JEDZ zgodnie z punktem VII.1. Specyfikacji. 

2. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji. 

Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna  

z formularzami załączonymi do Specyfikacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wymaganymi Specyfikacją oświadczeniami i 

dokumentami. 
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4. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli 

do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających 

z ustawy, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w których bierze udział wykonawca, 

albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony 

w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz  

z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 

5. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.  

8. Oferta musi być sporządzona na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką. Poprawki lub zmiany 

w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami była zszyta lub spięta (np. 

zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 

10. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości 

zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w 

osobnej wewnętrznej kopercie, zatytułowanej „Rozbudowa systemu DLP Fidelis lub dostawa 

systemu równoważnego oraz usługi wsparcia.” TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. 

Jeżeli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzeżone, Zamawiający odtajni zawartą w nim tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

11. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy 

oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.16.2018. OFERTA – „Rozbudowa systemu DLP 

Fidelis lub dostawa systemu równoważnego oraz usługi wsparcia.”. NIE OTWIERAĆ PRZED 

10.08.2018 r. GODZ. 10:30”. 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali 

w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 

10.08.2018 r. do godz. 10:00. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę 

kolejnym numerem oraz odnotuje dzień i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie 

wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i 

imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz dzień i dokładny czas wpływu. 

3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, 

że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem 

którejkolwiek z ww. informacji. 

4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego 

otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.  

5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany 

do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien 

doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o 

wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a 

opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub 
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„ZMIANA”. Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej 

specyfikacji. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po 

stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. Dla 

identyfikacji składającego oświadczenie o wycofaniu oferty/zmianie oferty, Zamawiającemu należy 

przedłożyć poza oświadczeniem również odpis z właściwego rejestru. 

6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.08.2018 r. o godz. 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia 

Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok. 0.02.  

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

Cena winna być podana w PLN w kwocie brutto.  

Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów, zawierać w sobie 

ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 

Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za realizację zamówienia. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 

(PLN). 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których usługi lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT  

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu  

o zamówieniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia (wagą wyrażoną w % udziale w ocenie oferty). 

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku. 

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.  

1. Kryterium I: CENA – K (80 % wagi oceny)  

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 80.  

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 80 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla 

badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując 

poniższy wzór: 

 

 

 

pkt
C

C
K

m

n
m 70  

Gdzie:  m   –  oznacza kolejną badaną ofertę, 

 Km –  oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie 

kryterium ceny,  
 Cn –  oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto 

wśród badanych oferty, 

 Cm – oznacza cenę brutto badanej oferty. 

2. Kryterium III: Termin wykonania zamówienia - T (20 % wagi oceny)  

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 20. 

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium oferowanego terminu wykonania wdrożenia 

systemu: 

 

Parametr punktowany Liczba punktów 
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Termin wykonania zamówienia w zakresie wdrożenia 

Systemu do 60 dni oraz przeprowadzenia warsztatów 

bądź dostawa voucherów szkoleniowych  

20 

Termin wykonania zamówienia w zakresie wdrożenia 

Systemu do 90 dni oraz przeprowadzenia warsztatów 

bądź dostawa voucherów szkoleniowych 

10 

Termin wykonania zamówienia w zakresie wdrożenia 

Systemu do 120 dni oraz przeprowadzenia warsztatów 

bądź dostawa voucherów szkoleniowych 

0 

Zaproponowanie przez Wykonawcę terminu powyżej 120 dni spowoduje odrzucenie oferty. 

3. Ocena łączna:  

Dla każdej oferty wyniki oceny z tytułu kryterium zostaną obliczone według poniższego wzoru: 

 

O=Km+T 
 

Gdzie:  

Ol – oznacza ocenę łączną oferty 

Km –  oznacza ilość punktów kolejnej badanej oferty w kryterium ceny, 

T-   oznacza ilość punktów kolejnej badanej oferty w termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie z powyższym wzorem. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty  

i załączonego do Specyfikacji wzoru umowy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia  

o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną Zamawiający może wymagać przedłożenia 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 

stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie. 

Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia: 

1) w pieniądzu - wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego  

2) 77 1130 1017 0020 0734 8625 7421w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym,  

3) w gwarancjach bankowych,  

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach. 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym.  

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

Wykonawca jest obowiązany wnieść całość zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zwrot 

zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. W trakcie realizacji umowy Wykonawca 

może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1 -5. Zmiana 

formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

XIX. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SIWZ 

Na podstawie art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy  

w przypadkach określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji. 

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

w odniesieniu do:  

- wykonawcy będącego osobą fizyczną,  

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą  

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie),  

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w informacji z KRK),  

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia;  

informuję, że:  

1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie 

danych osobowych przetwarzanych centralnie, a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w 

Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego, 

działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia. 

2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia: e - 

mail: IOD@nfz.gov.pl, tel. (0-22) 572-63-83 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem BAG.261.1.16.2018 na 

Rozbudowa systemu DLP Fidelis lub dostawa systemu równoważnego oraz usługi 

wsparcia.prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy pzp;  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy;  

mailto:e -%20mail:%20IOD@nfz.gov.pl
mailto:e -%20mail:%20IOD@nfz.gov.pl


 

 12 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie 

z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników);  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1), 

2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik Nr 2), 

3) formularz oferty (załącznik Nr 3), 

4) oświadczenie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ (załącznik Nr 4), 

5) szczegółowa specyfikacja cenowo – sprzętowa (załącznik Nr 5). 

 



 

 13 

ZAŁACZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI 

(po zawarciu umowy załącznik staje się załącznikiem nr 1 do umowy). 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa systemu DLP Fidelis lub dostawa systemu 

równoważnego oraz usługi wsparcia”. 

2. Wymagania Zamawiającego w przypadku zaoferowania systemu DLP Fidelis: 

2.1. Dostawa produktów (komponentów Systemu) wymienionych w poniższej tabeli, przy założeniu, że 

sprzęt będzie posiadał wgrane oprogramowanie serwerowe czyli oprogramowanie takie jak 

systemy operacyjne, oprogramowanie wirtualizacyjne, oprogramowanie bazodanowe: 

Lp. Nazwa komponentu Kod producenta Ilość Jednostka 

miary 

1 Fidelis XPS 250 Mail Appliance. FSS-Mail 1 szt. 

2 Standard maintenance for one FSS-Mail for 1 year. MSS-1Y-FSS-Mail 2 szt. 

3 Fidelis XPS Collector SA. FSS-CSA2 1 szt. 

4 Standard maintenance for one FSS-CSA2 for 1 year. MSS-1Y-FSS-CSA2 2 szt. 

2.2. Wdrożenie dostarczonych produktów i dostarczenie powdrożeniowej dokumentacji technicznej; 

2.3. Świadczenie usług wsparcia technicznego zgodnie opisem w pkt 5 i 6 Opisu przedmiotu 

zamówienia; 

2.4. Świadczenie usług wsparcia merytorycznego zgodnie opisem w pkt 7 Opisu przedmiotu 

zamówienia. 

2.5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w formie warsztatów dla 2 pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego. Program warsztatów szkoleniowych będzie obejmować wiedzę z zakresu 

administrowania dostarczonymi komponentami oraz zagadnienia związane z ich utrzymaniem. 

3. Wymagania Zamawiającego w przypadku zaoferowania systemu równoważnego 

3.1. Dostawa Systemu i produktów wyspecyfikowanych w tabeli w pkt 3.6. 

3.2. Oferowany system musi spełniać wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w tabeli w pkt 3.6. 

3.3. Świadczenie usług wsparcia technicznego zgodnie opisem w pkt 5 i 6 Opisu przedmiotu 

zamówienia; 

3.4. Możliwość rozszerzenia świadczonych usług w zakresie wsparcia merytorycznego zgodnie opisem 

w pkt 7 Opisu przedmiotu zamówienia. 

3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do przeprowadzenia prezentacji 

oferowanego systemu równoważnego (w celu potwierdzenia spełnienia wymagań). 

3.6.Specyfikacja wymagań dla Systemu równoważnego i produktów wdrożenia: 

Tabela wymagań i produktów wdrożenia 

1. Ogólna charakterystyka techniczna Systemu: 

1.1. dwa komponenty monitorujące ruch sieciowy web w dwóch ośrodkach przetwarzania i egzekwujące 

polityki bezpieczeństwa dla ruchu z wykorzystaniem protokołu Internet ICAP (Content Adaptation Protocol). 

W przypadku braku możliwości integracji z Cisco IronPort wymagana jest możliwość deszyfracji ruchu SSL; 

1.2. dwa komponenty (redundancja) monitorujące sieciowy ruch pocztowy i egzekwujące polityki 

bezpieczeństwa dla ruchu z wykorzystaniem protokołu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol); 

1.3. komponent umożliwiający zarządzanie systemem; 

1.4. dwuletni maintenance producenta dla całego systemu; 

1.5. Minimalne wymagania funkcjonalne w obszarze analizy ruchu sieciowego: 
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1.5.1. System musi posiadać możliwość wykonywania monitoringu sieciowego bez dodawania potencjalnych 

dodatkowych punktów awarii (wydajność powinna umożliwiać procesowanie ruchu wychodzącego o 

przepływności minimum - 0,5 Gbps). 

1.5.2. Komponenty monitorujące ruch sieciowy muszą posiadać wbudowane funkcjonalności analizy 

protokołów komunikacyjnych; 

1.5.3. Rejestrowane dane związane z ruchem sieciowym muszą zawierać informacje o parametrach sesji: 

adresy i porty komunikacyjne, informacje o protokołach komunikacyjnych i aplikacjach, informacje o 

zawartości komunikacji; 

1.5.4. System musi mieć możliwość: 

1.5.4.1. obsługi następujących protokołów, aplikacji i systemów wymiany informacji: SIP/H.323, SMB, PJL, 

Kerberos, Exchange, P2P, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, SMTP, POP, IMAP, MySQL, DB2, 

Oracle, PostgreSQL, Telnet/SSH; 

1.5.4.2. wykrywania przypadków enkapsulacji lub tunelowania ruchu sieciowego (co najmniej za 

pośrednictwem następujących protokołów: ICMP, DNS, HTTP/HTTPS, SSH); 

1.5.4.3. identyfikowania i blokowania komunikacji z niepożądanymi hostami i sieciami (np. powszechnie 

znane serwery C&C, TOR, Rapidshare itp.), przy czym powinna być zagwarantowana aktualizacja list 

niepożądanych sieci i hostów a także możliwość samodzielnego budowania i aktualizowania własnych list 

przez Zamawiającego; 

1.5.4.4. wykrywania słabych mechanizmów uwierzytelniania lub szyfrowania; 

1.5.4.5. wykrywania nietypowych zapytań DNS, np. świadczących o wycieku danych lub zainstalowaniu 

niepożądanego oprogramowania; 

1.5.4.6. wykrywania przypadków wykorzystywania zewnętrznych, nieautoryzowanych serwerów Proxy 

1.5.4.7. przechwytywania i analizowania pakietów z portu SPAN; 

1.6. Minimalne wymagania funkcjonalne w obszarze ochrony przed wyciekiem informacji: 

1.6.1. System musi mieć możliwość: 

1.6.1.1. analizowania ruchu w czasie rzeczywistym na wszystkich portach TCP i UDP oraz niezależnie od 

portu wykrywać i analizować zawartość komunikacji sieciowej; 

1.6.1.2. poprawnego wykrywania protokołów i aplikacji, również w przypadkach kiedy przesyłane są na 

niestandardowych portach TCP/UDP; 

1.6.1.3. wykrywania numerów PESEL, NIP i REGON z walidacją sumy kontrolnej jeśli dany ciąg ją posiada; 

1.6.1.4. tworzenia własnych wzorców danych podlegających ochronie; 

1.6.1.5. rejestrowania informacji (dokumentu) podlegającego ochronie, w tym tworzenia sygnatur 

dokumentów chronionych; 

1.6.1.6. tworzenia sygnatur z dokumentu o dowolnym rozmiarze; 

1.6.1.7. wykrywania prób wycieku informacji chronionej w oparciu o sygnatury dokumentów; 

1.6.1.8. tworzenia polityk bezpieczeństwa wykrywających następujące typy danych: 

a) rozpoznawane formaty plików; 
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b) pliki zaszyfrowane; 

c) sygnatury plików zarejestrowanych w systemie; 

d) słowa kluczowe lub ich synonimy; 

e) sekwencje słów kluczowych lub frazy; 

f) wyrażenia regularne. 

1.6.1.5. tworzenia reguł przy pomocy zaimplementowanych formularzy wraz z możliwością stosowania 

operacji logicznych (OR, AND, NOT itp.) wedle kryteriów: 

a) urządzenie (IP/Subnet/port); 

b) cel (IP/Subnet/port); 

c) protokół; 

d) zawartość; 

e) użytkownik; 

f) czas; 

1.6.1.6. dowolnego łączenia wielu warunków w jednej polityce; 

1.6.1.7. Łączenia wielu polityk w zestawy; 

1.6.1.12. automatycznego uruchamiania wskazanej akcji w przypadku wykrycia próby wycieku; 

1.6.1.13. automatycznego generowania i wysyłania wiadomości email do właściwych Użytkowników 

(sprawców naruszeń danej polityki bezpieczeństwa oraz administratorów) z informacją o naruszeniu 

konkretnej polityki bezpieczeństwa; 

1.6.1.14. tworzenia wzorca wiadomości do polityki lub reguły bezpieczeństwa z obsługą języka polskiego; 

1.6.1.15. wykrywania i blokownia chronionej informacji, która jest przesyłana za pomocą protokołów TCP: 

HTTP, HTTPS, FTP, SFTP używając serwerów proxy Zamawiającego; 

1.6.1.16. integracji z systemem poczty elektronicznej Zamawiającego polegającej na kwarantannie lub 

usunięciu korespondencji zakwalifikowanej jako naruszenie polityki bezpieczeństwa; 

1.6.1.17. rozróżniania poszczególnych protokołów transmisji, co najmniej HTTP, SMTP, IMAP/POP, FTP, 

SSH, SSL, RDP, VNC; 

1.6.1.18. wykrywania i blokowania prób przesyłania informacji chronionej z wykorzystaniem serwisów 

internetowych opartych o Web 2.0 (portale społecznościowe, usługi typu webmail, komunikatory); 

1.6.1.19. wykrywania i blokowania prób przesłania informacji chronionej w tunelowanym protokole w HTTP; 

1.6.1.20. wykrywania i blokowania prób przesyłania przez sieć skompresowanych dokumentów, które 

zawierają chronioną informację, bez konieczności definiowana w polityce typów archiwów, w których 

dokument może się znajdować; 

1.6.1.21. obsługiwania co najmniej następujących formatów kompresji danych: ZIP (w tym również 

tworzonych z poziomu systemu operacyjnego Microsoft - Compressed Folders), RAR, 7ZIP, a także 

kodowania BASE64; 

1.6.1.22. wykrywania i blokowania prób wycieku informacji chronionej w przesyłanych dokumentach 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 
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1.6.1.23. wykrywania i blokowania prób wycieku informacji chronionej poprzez rekursywne dekodowanie 

protokołów i analizę plików, np: możliwość wykrycia wycieku w sytuacji kiedy dokonano zmiany 

rozszerzenia pliku zawierającego informację chronioną, następnie plik ten skompresowano programem 

archiwizującym i próbowano przesłać go emailem; 

1.6.1.24. kolejkowania wiadomości, jeżeli System nie jest w stanie analizować ich na bieżąco; 

1.6.1.25. zarządzania z poziomu konsoli opartej o interfejs Web; 

1.6.1.26. zarządzania dostępem do Systemu i jego zasobów, w tym szczegółów dotyczących incydentów oraz 

poszczególnych funkcjonalności, poprzez zaimplementowany system uprawnień Użytkowników; 

1.6.1.27. elastycznego zarządzania uprawnieniami Użytkownika m.in. poprzez: 

a) stosowanie oddzielnych ról do administracji systemem, w tym tworzenia i edycji polityk; 

b) stosowanie oddzielnych ról do zarządzania incydentami; 

1.6.1.28. pobierania informacji z Microsoft Active Directory o użytkownikach (dane te mają służyć, jako 

informacja uzupełniająca dla wykrytych incydentów); 

1.6.1.29. prezentowania kanału transmisji i przyczyn wygenerowania incydentu; 

1.6.1.30. wyróżnienia poprzez podkreślenie albo zmianę tła fragmentu treści, które naruszają politykę; 

1.6.1.31. automatycznego uzupełnienia opisu wykrytego incydentu o informacje dot. użytkownika 

naruszającego regułę, pochodzące z Microsoft Active Directory, m.in. (Identyfikator, nazwisko, imię); 

1.6.1.32. konfiguracji zaimplementowanych mechanizmów postępowania z incydentami bezpieczeństwa 

(workflow); 

1.6.1.33. dostępu do źródła (załącznika, dokumentu), który wywołał naruszenie polityki bezpieczeństwa, przy 

czym dostęp powinien być możliwy bezpośrednio z okna zarządzania incydentem; 

1.6.1.34. przypisania właściciela danych do incydentu; 

1.6.1.35. grupowania, wiązania ze sobą podobnych incydentów np. za pomocą dodatkowego atrybutu; 

1.6.1.36. wykonania raportów zawierających poniższe informacje: 

a) zestawienie incydentów wg statusu w zadanym przedziale czasu; 

b) zestawienie incydentów według poniższych informacji: 

 i. chronionych informacji; 

 ii. statusu incydentu; 

 iii. sposobie wykrycia incydentu – regule, polityce; 

 iv. stanie obsługi incydentów ze wskazaniem aktywności (wkładu) osób zaangażowanych w proces obsługi. 

1.7. Minimalne wymagania funkcjonalne w obszarze ochrony przed zagrożeniami typu APT: 

1.7.1. System musi mieć możliwość: 

1.7.1.1. pełnienia funkcji bramy skanującej ruch sieciowy w poszukiwaniu zaawansowanych form ataku 

(ataku ukierunkowanego i specjalizowanego); 

1.7.1.2. autonomicznego działania bez konieczności polegania na innych elementach ochrony infrastruktury 

Zamawiającego; 

1.7.1.3. wykrywania i blokowania połączeń wykonywanych przez złośliwe oprogramowanie; 
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1.7.1.4. automatycznego identyfikowania i blokowania komunikacji z serwerami command and control 

(C&C), których listy muszą spełniać wymagania opisane w pkt. 1.5.4.3; 

1.7.1.5. tradycyjnego skanowania antywirusowego badanej próbki z wykorzystaniem mechanizmu badania 

globalnej reputacji oraz statycznej i dynamicznej analizy kodu; 

1.7.1.6. automatycznego blokowanie ruchu sieciowego, który niesie ze sobą atak np. ataki na technologie: 

Java, Flash, Acrobat Reader itp.; 

1.7.1.7. blokowania dostępu do określonych witryn internetowych uznanych za niebezpieczne w oparciu o 

definicje heurstyczne oraz blacklisty i whitelisty dla hostów, podsieci i plików zdefiniowane przez 

administratora; 

1.7.1.8. skanowania przynajmniej następujących protokołów sieciowych: HTTP/HTTPS, SMTP, POP, IMAP; 

1.7.1.5. automatycznego odpytywania zewnętrznych usług na temat reputacji analizowanych plików; 

1.7.1.6. wykonania automatycznej detonacji pozostałych podejrzanych plików. Wynik detonacji musi zostać 

przedstawiony w konsoli systemu i zawierać wszystkie zachowania, które detonowany plik wykonał z 

zaznaczeniem, które są niepożądane a które nie. Wszystkie zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa z systemu 

ochrony przed APT muszą być eksportowane via Syslog; 

1.7.1.7. wykonania raportów zawierających poniższe informacje: 

a) zestawienie incydentów wg statusu w zadanym przedziale czasu; 

b) zestawienie incydentów według poniższych informacji: 

 v. chronionych informacji; 

 vi. statusu incydentu; 

 vii. sposobie wykrycia incydentu – regule, polityce; 

 viii. stanie obsługi incydentów ze wskazaniem aktywności (wkładu) osób zaangażowanych w proces obsługi. 

2. Wymagania techniczne 

2.1. System musi być dostarczony w formie kompletnego rozwiązania, instalowanego w sieci zamawiającego. 

2.2. System musi zostać zintegrowany z rozwiązaniem klasy SIEM – ArcSight, przy czym integracja polega 

na wysyłaniu logów i zdarzeń w trybie on-line z Systemu do ArcSight’a. 

2.3. System powinien zostać zintegrowany z rozwiązaniami IronPort za pomocą ICAP, w przeciwnym 

wypadku ma zapewniać odkodowanie SSL. 

2.4. System musi zostać zintegrowany z serwerami pocztowymi (co najmniej jako tzw. MTA, z zastrzeżeniem 

że ma analizować i blokować pocztę wychodzącą i przychodzącą). 

3. Usługi migracji i pełnego wdrożenia Systemu 

3.1. Jako migrację Zamawiający rozumie działanie mające na celu przeniesienie (odwzorowanie) konfiguracji 

oraz ustawień z dotychczas używanego przez Zamawiającego systemu, w tym skonfigurowanie 

równoważnych do obecnie używanych reguł bezpieczeństwa. 

3.2. W ramach usług migracji i pełnego wdrożenia (zwanego w dalszej części: Wdrożeniem) systemu 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

3.2.1. przygotowania projektu, planu i harmonogramu Wdrożenia. 
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3.2.2. przygotowania do akceptacji przez Zamawiającego propozycji konfiguracji Systemu; 

3.2.3. integracji Systemu z serwerami proxy IronPort, systemem poczty elektronicznej w zakresie 

monitorowania i blokowania poczty wychodzącej, oraz z Microsoft Active Directory. 

3.2.4. opracowania i zaimplementowania w Systemie polityki i reguł ochrony przed wyciekiem danych, z 

zastrzeżeniem, że polityki mają zawierać akcje automatycznego powiadamiania Użytkowników w przypadku 

wykrycia incydentu bezpieczeństwa. 

3.2.5. opracowania i zaimplementowania w Systemie szablonów powiadomień Użytkowników o przypadkach 

wykrycia incydentu bezpieczeństwa. 

3.2.6. opracowania i wdrożenia procedury cyklicznego tworzenia i/lub uaktualniania sygnatur dla chronionych 

informacji z plików znajdujących się na zasobach sieciowych. 

3.2.7. wdrożenia procedur obsługi incydentów bezpieczeństwa związanych z wyciekiem danych. Procedura 

musi zawierać następujące elementy: 

3.2.7.1. postępowanie w przypadku wykrycia incydentu; 

3.2.7.2. eskalacja w przypadku braku aktywności osób odpowiedzialnych za obsługę incydentów. 

3.2.8. przygotowania i dostarczenia szablonów raportów zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 1.7.1.7. 

3.3. Po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego Wykonawca dokona: 

3.3.1. wszelkich niezbędnych zmian w konfiguracji serwerów proxy IronPort, w tym aktualizację 

oprogramowania; 

3.3.2. instalacji i konfiguracji w dwóch wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach (na terenie m. st. 

Warszawy) modułu sieciowego systemu monitorującego i blokującego wychodzącą pocztę elektroniczną 

zawierającą chronione informacje; 

3.4. Wykonawca przygotuje i wykona z Zamawiającym testy akceptacyjne w celu wykazania poprawności 

wdrożenia i funkcjonowania rozwiązania. 

4. Wykonanie i dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej (powdrożeniowej) 

4.1. Wykonawca w ramach Dokumentacji Powykonawczej wdrożonego Systemu sporządzi i dostarczy 

dokumentację opisującą: 

4.1.1. zakres funkcjonalny (dostępny i zaimplementowany); 

4.1.2. specyfikację dostarczonych urządzeń infrastruktury technicznej i oprogramowania; 

4.1.3. konfigurację, w tym: 

4.1.3.1. przepływy danych pomiędzy poszczególnymi elementami; 

4.1.3.2. wykaz i opis zaimplementowanych polityk; 

4.1.3.3. instrukcje instalacyjne i instrukcje obsługi dla administratora w szczególności procedury usuwania 

awarii, rozwiązywania incydentów, wykonywania kopii zapasowych, archiwizacji i odtwarzania systemu jak i 

bazy zdarzeń/incydentów; 

4.1.4. procedury eksploatacyjne w zakresie: obsługi, konserwacji i przeglądu Systemu; 

4.1.5. Instrukcje obsługi dla użytkownika (operatora konsoli do obsługi incydentów). 

5. Warsztaty szkoleniowe 
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5.1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w formie warsztatów dla 4 pracowników wskazanych przez 

Zamawiającego. 

5.2. Warsztaty szkoleniowe odbędą się w środowisku Zamawiającego na bazie dostarczonego, w pełni 

zainstalowanego i sparametryzowanego Systemu. 

5.3. Program warsztatów szkoleniowych będzie obejmować podstawową i zaawansowaną obsługę 

administracyjną Systemu, a także zagadnienia związane z utrzymaniem Systemu oraz z tworzenia reguł. 

Szczegółowy zakres tematyczny Strony ustalą w trybie roboczym. 

5.4. Warsztaty szkoleniowe będą prowadzone w języku polskim przez osoby posiadające umiejętności i 

kwalifikacje potwierdzone przez producenta Systemu. 

5.5. Warsztaty szkoleniowe odbędą się w terminie do 30 dni od wdrożenia rozwiązania. (jednak termin ich 

zakończenia nie może przekroczyć terminu zaoferowanego w kryterium termin wykonania wdrożenia). 

5.6. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika. 

5.7. Przeprowadzenie warsztatów jest warunkiem podpisania protokołu odbioru dostawy i wdrożenia systemu. 

5.8. Warsztaty maja być przeprowadzone w miejscu instalacji systemu tzn. w siedzibie zamawiającego bądź w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta st. Warszawy. 

5.9. Warsztaty mają być przeprowadzone w dwóch grupach szkoleniowych każda grupa po 2 osoby. 

4. Definicje usług objętych zamówieniem 

4.1. Maintenance – (też maintenance subscription, wsparcie producenta) jest to komponent 

uprawniający m.in. do: 

a) wsparcia technicznego producenta, w tym rozwiązywania zaistniałych problemów z 

bezpośrednią pomocą specjalistów producenta; 

b) prawa dostępu i dostępu do poprawek (tzw. hotfix); 

c) prawa dostępu i dostępu do najnowszych wersji oraz do aktualizacji oprogramowania do 

najnowszych wersji; 

d) kontaktu z producentem m.in. w celu zgłaszania problemów, wnioskowania o nowe wersje 

oprogramowania, wnioskowania o udostępnienie poprawek, monitorowania statusu zgłoszeń. 

4.2. Wsparcie techniczne - polega na usuwaniu awarii i usterek wynikłych z błędnego działania 

oprogramowania oraz na wymianie lub naprawie uszkodzonych bądź wadliwe działających 

elementów systemu. Do wsparcia technicznego należy również zdiagnozowanie przyczyn i 

zidentyfikowanie usterki urządzenia, zapewnienie transportu z oraz do miejsca w którym było 

eksploatowane, udostępnianie nowych wersji oprogramowania oraz poprawa błędów w 

istniejącym. Wsparcie techniczne m.in. pełni rolę serwisu gwarancyjnego. 

4.3. Wsparcie merytoryczne — polega na udzielaniu porad, konsultacji oraz rozwiązywaniu 

bieżących problemów z zakresu administracji oprogramowaniem. Zawiera również pomoc w 

realizacji konfiguracji lub rekonfiguracji wdrożonych funkcjonalności. Realizowane będzie 

poprzez: 

a) Wsparcie merytoryczne zdalne - wsparcie świadczone na odległość przez środki komunikacji 

elektronicznej; 

b) Wsparcie merytoryczne on-site - wsparcie świadczone osobiście w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 
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5. Wymagania ogólne usług 

5.1. Zamawiający dopuszcza do realizacji usług części zamienne w 100% nowe, sprawne i oryginalne 

wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowe 

i nadające się do używania zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca oświadcza, że części 

posiadają deklarację zgodności CE.  

5.2. Obsługa zgłoszeń i konsultacje prowadzone będą w języku polskim. 

5.3. W przypadku wycofania komponentów Systemu z bieżącej eksploatacji Zamawiający może 

wycofać z umowy dany komponent z co najmniej miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

6. Wymagany zakres i zasady świadczenia usługi wsparcia technicznego 

6.1. Wykonawca jest Zobowiązany świadczyć usługę wsparcie technicznego dla wszystkich 

dostarczonych w ramach Umowy produktów (komponentów Systemu) w okresie 24 miesięcy (w 

zależności od zaoferowanego w kryterium) obowiązywania gwarancji producenta. Bieg okresu 

liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

6.2. W ramach usług wsparcia technicznego do dostarczonego sprzętu Wykonawca jest zobowiązany 

do: 

a) usuwania wad w Systemie, w tym również w nowych wersjach Systemu powstałych w wyniku 

modyfikacji oraz uaktualnień dokonanych w okresie obowiązywania Umowy zgodnie z Czasami 

Reakcji, Czasami Obejścia i Czasami Naprawy dla poszczególnych kategorii Awarii, które 

zostały określone w Umowie. 

b) dostarczania oraz instalowania po konsultacji z Zamawiającym w Systemie poprawek (tzw. 

hotfix), aktualizacji i nowych wersji oprogramowania w okresie wykupionego maintenance. 

c) realizowania usług w tym również Napraw Awarii w sposób zapobiegający utracie 

jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonanie usługi wiąże się z ryzykiem utraty lub 

uszkodzenia danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed 

przystąpieniem do wykonywania usługi; 

d) wskazania do współpracy dedykowanego inżyniera Systemu, któremu będzie znane środowisko 

techniczne i konfiguracja Systemu, przy czym w przypadku jego nieobecności powodowanej 

urlopem lub chorobą, wskazać osobę zastępującą posiadającą nie niższe kompetencje. Do 

obowiązków dedykowanego inżyniera systemu będzie należeć: 

i. podejmowanie działań zapobiegawczych mających na celu minimalizowanie ryzyka 

wystąpienia problemów z eksploatacją dostarczonych komponentów, przy czym wszelkie 

działania będą uprzednio uzgadniane z Zamawiającym; 

ii. udzielenie wsparcia Zamawiającemu, przy zgłaszaniu problemów związanych z pracą 

Systemu do producenta; 

iii. koordynowanie zgłaszanych przez Zamawiającego problemów, oraz wsparcie i doradztwo w 

celu ich rozwiązania. 

iv. udzielanie konsultacji, doradztwa oraz wsparcia Zamawiającemu przy rozwiązywaniu 

problemów z bieżącą eksploatacją Systemu, w tym wydawania rekomendacji dotyczących 

przeprowadzenia zmian oraz modernizacji w Systemie; 

6.3. Prace wykonywane przez Wykonawcę w miejscu awarii mogą być prowadzone jedynie w 

obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

6.4. Usługi wsparcia technicznego będą świadczone w miejscu użytkowania sprzętu, z możliwością 

naprawy w serwisie producenta lub Wykonawcy w sytuacji kiedy naprawa w miejscu użytkowania 

okaże się niemożliwa. 

6.5. W przypadku kiedy naprawa w miejscu użytkowania okaże się niemożliwa Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy na swój koszt sprzęt przejściowy o parametrach 

takich samych lub nie gorszych niż sprzęt dostarczony w ramach umowy. 
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6.6. Dla komponentów Systemu nie posiadających wykupionego maintenance Zamawiający nie 

wymaga dostarczania aktualizacji oprogramowania i usuwania usterek związanych z pracą takiego 

komponentu. 

6.7. Usługa wsparcia technicznego będzie świadczona w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze z 

zastrzeżeniem przyjmowania i rejestrowania wszystkich zgłoszeń dotyczących Awarii w 

godzinach od 7:00 do 18:00 w dni robocze (zgodnie z Umową). 

6.8. Wykonawca jest zobowiązany raz na kwartał przedstawić raport z realizacji prac w ramach usługi 

wsparcia technicznego na rzecz Zamawiającego. 

7.  Wymagany zakres i zasady świadczenia usługi wsparcia merytorycznego 

7.1. Wykonawca zapewni pulę czasu wsparcia dedykowanego inżyniera systemu, w wymiarze 400 

roboczogodzin. (Dla rozwiązania równoważnego wymiar ten wynosi 500 roboczogodzin.) 

7.2. Usługa wsparcia merytorycznego będzie świadczona w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze. 

7.3. Osobodni lub godziny pracy do wykorzystania w ramach wsparcia merytorycznego mogą być 

zlecone wyłącznie przez osoby upoważnione przez Zamawiającego w Umowie. 

7.4. Prace w ramach usługi będą realizowane w kolokacji Zamawiającego przy ul. Poleczki w 

Warszawie lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy. 

7.5. Usługa dotyczy Systemu w docelowej, uzyskanej w ramach przedmiotowej dostawy konfiguracji 

Systemu. 

7.6. Zadania realizowane przez inżyniera systemu będą obejmować: 

7.6.1 bieżącą analizę stanu Systemu oraz natychmiastowe zgłaszanie Zamawiającemu zaistniałych 

problemów. 

7.6.2 przygotowywanie i dostarczenie na zlecenie Zamawiającego comiesięcznych raportów, wraz z 

komentarzem i zestawem autorskich rekomendacji w szczególności obejmujących stosowną 

rekonfigurację Systemu, z zakresu zidentyfikowanych w Systemie: 

a) incydentów związanych z wyciekiem informacji, działaniem złośliwego oprogramowania oraz 

wykrytymi anomaliami sieciowymi; 

b) zdarzeń systemowych, mających wpływ na wydajność i skuteczność systemu oraz zgodność z 

zasadami licencji. 

7.7. Konsultacje i współpracę z Zamawiającym w zakresie zmian w Systemie, w tym modyfikacji i 

opracowania nowych reguł i polityk bezpieczeństwa.  

7.8. Dokonywanie zmian w konfiguracji Systemu zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, w tym 

tworzenie i uaktualnianie zasad zapobiegających wyciekowi informacji, zapewnienie ochrony 

przed złośliwym oprogramowaniem oraz wykrywanie i blokowanie ataków typu APT. 

7.9. Działania eliminujące ilość fałszywych alertów oraz utrzymanie najwydajniejszej i najbardziej 

efektywnej konfiguracji Systemu. 

7.10. Inne prace zlecone przez Zamawiającego, obejmujące swoim zakresem administrację 

Systemem. 

7.11. Usługa świadczona będzie na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego zawierającego 

uzgodnione przez Strony: 

a) opis przedmiotu usługi,  

b) liczbę roboczogodzin przewidzianych na jej realizację, 

c) termin realizacji usługi. 

7.12. Zapotrzebowanie na wykonanie usług w ramach wsparcia merytorycznego, przekazywane 

będzie przez Zamawiającego w formie elektronicznej na wskazany poniżej adres e-mail 

Wykonawcy:……………………………………….. 

7.13. Wykonawca przystąpi do uzgodnienia zakresu, terminu realizacji i liczby roboczogodzin 

przewidzianych na realizację zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowych od 

zgłoszenia zapotrzebowania, o którym mowa w ust.7.12. 

7.14. Każdorazowo wykonanie usługi, zostanie obustronnie potwierdzone protokołem odbioru.  
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7.15. Wymaga się, aby Wykonawca dostarczał z wyżej wymienionym protokołem odbioru raport 

sumaryczny z wykorzystania roboczogodzin, o których mowa w pkt 7.1. 
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ZAŁACZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI 

 

UMOWA 
 

zawarta w dniu ...................... 2018 r. w Warszawie pomiędzy Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107-00-010-57, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

reprezentowaną przez: 

 

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

 

a ………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

 

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

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm) .zawarto umowę następującej treści: 

 

 

§ 1  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Rozbudowa systemu DLP Fidelis (lub dostawa systemu 

równoważnego) zwanego w dalszej części „Systemem”oraz świadczenie usług wsparcia technicznego 

i merytorycznego.”*. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 

2. W ramach rozbudowy Systemu DLP Fidelis, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wdrożyć sprzęt 

wraz z Oprogramowaniem Systemowym, zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz przeprowadzić warsztaty w 

terminie nieprzekraczającym ……. dni bądź dostarczyć vouchery szkoleniowe (w zależności od 

zaoferowanego w kryterium termin wdrożenia Systemu) licząc od dnia podpisania umowy. Odbiór 

przedmiotu umowy w zakresie rozbudowy Systemu DLP Fidelis potwierdzony protokołem odbioru 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. (W przypadku dostawy systemu równoważnego, Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć i wdrożyć system, zgodnie z załącznikiem nr 1, oraz przeprowadzić warsztaty 

w terminie nieprzekraczającym ……. dni (w zależności od zaoferowanego w kryterium termin wdrożenia 

Systemu) licząc od dnia podpisania umowy.)* Odbiór przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy 

systemu równoważnego zostanie potwierdzony protokołem odbioru zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

umowy. 

3. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie, o którym mowa w ust. 2 objęte są usługami wsparcia technicznego 

oraz opcjonanie usługami wsparcia merytorycznego przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru. Wymagany zakres i zasady świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz merytorycznego 

opisany jest w załączniku nr 1 do umowy.Odbiór usługi wsparcia technicznego zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru usługi wsparcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. Odbiór usługi wsparcia 

merytorycznego zostanie potwierdzony protokołem odbioru usługi wsparcia zgodnie z załącznikiem nr 8 

do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i 

ryzyko do kolokacji przy ul. Poleczki 13 w Warszawie lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego na 

terenie m.st. Warszawy. 

5. O terminie dostawy i wdrożenia przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się poinformować 

Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem: telefonicznie pod nr telefonu …………………..……. oraz 

przy pomocy faksu na numer ....................................... 

6. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczanego przedmiotu zamówienia 

przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru wskazanego w ust. 2. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt nowy, wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami, w pełni wartościowy i nadający się do używania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Wykonawca oświadcza, że dostarczany sprzęt posiada deklarację zgodności CE. Na 

wniosek Dyrektora Departamentu Informatyki bądź jego Zastępcy, Wykonawca zobowiązany będzie 

niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie takiej deklaracji. 

8. Wykonawca oświadcza, że dostarczony i wdrożony przedmiot zamówienia posiada właściwości i spełnia 
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wszelkie wymagania określone w umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia i Ofercie oraz, że w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, udziela Zamawiającemu gwarancji na warunkach 

określonych w § 3.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia oraz dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej (powdrożeniowej) dostarczonego Systemu oraz aktualizowania jej w przypadku 

dokonania zmian w Systemie w okresie świadczenia wsparcia technicznego.  

10. Ze strony Zamawiającego osobą zobowiązaną i upoważnioną do stałego nadzoru nad realizacją niniejszej 

umowy, a także podpisywania protokołów odbioru, jest osoba pełniąca funkcję Kierownika Sekcji ds. 

Bezpieczeństwa i Audytu Systemów Teleinformatycznych Departamentu Informatyki Centrali NFZ lub 

upoważniony przez Dyrektora Departamentu Informatyki, pracownik Departamentu Informatyki Centrali 

NFZ.  

11. Wykonawca posiada doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje, niezbędne do prawidłowego wykonania 

umowy i zobowiązuje się do wykonania umowy przy zachowaniu najwyższej staranności. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego nadzoru i koordynacji działań związanych z 

wykonywaniem przedmiotu umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości oraz terminowości prac 

realizowanych w ramach umowy. 

13. Pozostające po rozbudowie lub wymianie Systemu urządzenia będące własnością Zamawiającego nadal 

pozostają własnością Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi. 

14. Wykonawca w toku realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest do komunikowania się z 

Zamawiającym wyłącznie w języku polskim, przy czym wymóg posługiwania się językiem polskim 

dotyczy wszelkich środków porozumienia się pomiędzy Stronami, w tym w szczególności wszelkiej 

korespondencji, rozmów w trakcie spotkań, telekonferencji oraz innych rozmów przeprowadzanych 

pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy oraz innymi osobami, którymi posługuje się 

Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

§ 2  

1. Łączne całkowite wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji umowy nie przekroczy ………………. złotych 

(słownie: ………………złotych …./100) w tym wynagrodzenie brutto za:  

1) rozbudowę / dostawę i wdrożenie systemu równoważnego* wynosi ………………. złotych (słownie: 

………………złotych …./100).  

2) świadczenie usługi wsparcia technicznego (wynosi ………………. złotych (słownie: 

………………złotych …./100). 

3) ilość roboczogodzin wsparcia merytorycznego (opcjonalnie) wynosi ………………. złotych (słownie: 

………………złotych …./100). 

2. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

umowy, w tym koszty dojazdów, transportu do miejsca przeznaczenia, ubezpieczenia przedmiotu umowy, 

rozładunku w miejscu przeznaczenia oraz koszt przeprowadzenia warsztatów w siedzibie Zamawiającego 

zgodnie z załącznikiem nr 9.  

3. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 1 nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez 

przedstawicieli Stron protokołem odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 wypłacone będzie co trzy miesiące w równych częściach 

w wysokości ………….. brutto każda, przelewem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wraz z podpisanym protokołem odbioru, o którym 

mowa w § 1 ust. 3 za kwartał poprzedni, po jego upływie. W przypadku, gdy przedmiot umowy będzie 

realizowany przez niepełny okres rozliczeniowy wynagrodzenie zostanie ustalone proporcjonalnie do 

liczby dni w tym okresie. 

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z usługi wsparcia merytorycznego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie nie wyższe niż ……………………………. zł brutto (słownie: 

……………………….. złotych), za nie więcej niż 400/(500* dla rozwiązania równoważnego) 

roboczogodzin. W celu obliczenia rzeczywistej wysokości wynagrodzenia stosowana będzie stawka za 

roboczogodzinę w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ………………………………….. złotych). 

Podstawą do wystawienia faktury będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru, 

sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru, potwierdzającym 

wykonanie zleconych usług. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w związku z 

niewykorzystaniem w całości przez Zamawiającego kwoty i godzin przeznaczonej na wsparcie 
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merytoryczne. 

7. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………………….. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie, o której mowa w ust. 3 i 4 odsetki ustawowe 

za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty. 

9. Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby 

trzecie bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Wszystkie komponenty systemu są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta.  

2. Bieg okresu gwarancji producenta liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 3.  

3. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 2 ust. 1, a Wykonawcy nie jest 

należne jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych. 

4. Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych dostarczonego sprzętu nie mogą być 

sprzeczne z warunkami gwarancji wynikającymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej 

sytuacji, Strony związane są postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty gwarancyjne najpóźniej w dniu odbioru protokołu, o którym mowa w § 1 ust. 3. 

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z 

przepisów prawa o rękojmi za wady dzieła. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień z 

tytułu rękojmi za wady dzieła, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Awarii w dostarczonym sprzęcie w ramach świadczonej usługi 

wsparcia technicznego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Awarii w dostarczonym sprzęcie, jeżeli Awarie ujawnią się w 

okresie trwania gwarancji lub do bezpłatnego dostarczenia sprzętu wolnego od wad (wymiana), na 

zasadach określonych w ust. 3 – 8. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca usunie 

wszystkie zgłoszone Awarie nawet pomimo zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile zostały one 

zgłoszone przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji. 

8. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia sprzętu wolnego od wad (wymiana), jeżeli: 

1) w okresie gwarancji dokonane zostały co najmniej dwie jego Naprawy, a sprzęt jest nadal wadliwy; 

2) usunięcie wady byłoby nieuzasadnione ekonomicznie;  

3) naprawy nie dokonano w czasie określonym w § 4 w zależności od rodzaju Awarii.  

9. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązuje 

się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania 

pisemnego zgłoszenia wady sprzętu, pod warunkiem zastosowania na ten czas Obejścia. Koszty związane 

z wymianą sprzętu i jego transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego realizowane są w 

ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 2 ust. 1. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego Awarii w dostarczonym sprzęcie, Zamawiający wymaga, 

by Wykonawca zagwarantował Naprawę w czasie określonym w § 4 ust. 4 w zależności od rodzaju 

Awarii,  

11. Zamawiający wymaga, aby wszelkie nośniki danych pozostające po Naprawach pozostawały w miejscu 

naprawy bez konieczności zwracania uszkodzonego. 

12. Zgłoszenia Awarii w dostarczonym sprzęcie realizowane będą na zasadach określonych w § 4. 

 

§ 4. 

1. W ramach zapewnienia wsparcia technicznego dodatkowo (oprócz zakresu opisanego w załączniku nr 1), 

Wykonawca zapewnia dostępność zgłaszania Awarii w funkcjonowaniu Systemu lub Oprogramowania 

Systemowego. Wykonawca jest zobowiązany do przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń o Awariach 

Systemu za pośrednictwem: 

1) faxu na numer …………………….. 

2) telefonu na numer (…………………….….); 

3) zgłoszenia o Awariach z nadaną kategorią Poczty elektronicznej na adres e-mail 

(……………………………………………...); 

2. Wykonawca zobowiązywany jest do przyjmowania i rejestrowania wszystkich zgłoszeń bez względu na 

sposób ich złożenia w godzinach od 7:00 do 18:00 w dni robocze, przy czym za dzień roboczy 

Zamawiający rozumie każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
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pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Zgłoszenia o Awariach z nadaną kategorią błędu Błąd krytyczny lub Błąd zwykły będą dokonywane przez 

Pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego zarówno dla dostarczonego sprzętu bądź elementów 

Systemu pozostających na gwarancji producenta, jaki i tych dla których gwarancja producenta wygasła 

w okresie objętym gwarancją Wykonawcy. Naprawy mają być dokonywane w miejscu instalacji  

Systemu, a jeśli to nie będzie możliwe, albo jeżeli poszczególne elementy Systemu będą wymagały 

wymiany, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt sprzęt przejściowy o parametrach 

takich samych lub nie gorszych niż sprzęt dostarczony w ramach umowy. 

4. W zależności od kategorii Awarii Wykonawca gwarantuje następujący czas realizacji zgłoszeń 

Zamawiającego: 

Kategoria błędu Czas Reakcji Czas Naprawy Czas Obejścia 

Błąd krytyczny 5 godzin 72 godzin 72 godzin 

Błąd zwykły 6 godzin 5 dni roboczych - 

 

5. Jeżeli Wykonawca nie dokona Naprawy w powyższych terminach, Zamawiający może: 

1) zawiadamiając uprzednio Wykonawcę usunąć Awarię we własnym zakresie lub powierzyć jej 

usunięcie innemu podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy, co nie spowoduje utraty 

przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji – przy czym koszty poniesione przez 

Zamawiającego przy usunięciu Awarii mogą być potrącone z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

2) obciążyć Wykonawcę karą umowną na zasadach opisanych w § 7. 

6. Jeżeli Naprawa Awarii nie jest możliwa w Czasie Naprawy dla Błędu krytycznego, Strony dopuszczają 

możliwość zastosowania Obejścia, przy czym zastosowanie Obejścia nie wyłącza zobowiązania 

Wykonawcy do Naprawy Awarii. Zastosowanie Obejścia powoduje zmniejszenie priorytetu Naprawy do 

kategorii Błąd zwykły, przy czym Czas Naprawy takiej Awarii po zastosowaniu Obejścia liczony jest od 

chwili dokonania Zgłoszenia. Obejścia nie stosuje się w przypadku wady o kategorii Błąd zwykły.  

7. W razie otrzymania przez Wykonawcę Zgłoszenia lub w razie uzyskania przez Wykonawcę wiedzy o 

wystąpieniu Awarii z innego źródła niż Zgłoszenie Awarii przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do Naprawy Awarii. 

8. Jeżeli Awaria została wykryta przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego 

o wystąpieniu Awarii oraz nada Awarii odpowiednią kategorię błędu, z tym zastrzeżeniem, że ostateczna 

decyzja odnośnie kategorii błędu należy do Zamawiającego. 

9. W przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie uznane przez Wykonawcę za niezasadne lub w przypadku uznania, 

iż Zamawiający w sposób nieprawidłowy określił kategorię błędu, Wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania Zamawiającego o wyniku analizy Zgłoszenia, przy czym ostateczna decyzja co do 

realizacji usługi oraz co do kwalifikacji określonej Awarii należy do Zamawiającego. 

10. Jeśli Wykonawca stwierdzi w trakcie działań naprawczych, że dla dokonania Naprawy lub zastosowania 

obejścia niezbędne jest podjęcie przez Zamawiającego określonych czynności, Wykonawca niezwłocznie 

zwróci się do Zamawiającego o wykonanie odpowiednich czynności. Wszelkie koszty powstałe po stronie 

Zamawiającego w związku z podjęciem czynności, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obciążają 

Wykonawcę. 

11. Po przeprowadzeniu Naprawy Awarii lub wykonaniu Obejścia, Wykonawca informuje Zamawiającego 

poprzez przesłanie zwrotnej e-mail lub faxu na numer (22) 824-07-49, o zakończeniu działań. 

12. Po weryfikacji dokonania Awarii lub Obejścia Zamawiający niezwłocznie potwierdzi skuteczność lub 

stwierdzi nieskuteczność dokonanych czynności (dokonania Naprawy/Obejścia). Naprawa/Obejście, co 

do którego Wykonawca poinformował o jej/jego wykonaniu, a która/które zostało odrzucone przez 

Zamawiającego ze względu na fakt, iż testy przeprowadzone przez Zamawiającego wykazują, że 

określona Awaria nadal istnieje, trwa do czasu jej/jego skutecznego wykonania. 

13. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić raport, który będzie określał ilość 

zgłoszonych Awarii wraz z opisem dotrzymania lub opóźnienia względem terminów wskazanych w ust. 4. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia takiego raportu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy żądania. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na zgłoszenie lub pytanie zadane przez osoby 

wskazane przez Zamawiającego na bieżąco, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego. 



 

 27 

15. Pytania dotyczące funkcjonowania oraz korzystania z Systemu mogą być składane przez osoby wskazane 

przez Zamawiającego na bieżąco w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni robocze za pośrednictwem 

wiadomości e-mail / telefonu na numery oraz adresy wskazane w ust. 1, przy czym za dzień roboczy 

Zamawiający rozumie każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

16. Definicje terminów użytych w § 3 i 4: 

1) Awaria - stan niesprawności Systemu lub jego poszczególnych elementów (dostarczonego sprzętu) 

uniemożliwiający niezakłócone korzystanie z funkcjonalności Systemu. Przez Awarię Zamawiający 

rozumie również niezgodność działania Systemu z umową, załącznikiem nr 1 do Specyfikacji „Opis 

przedmiotu Zamówienia” lub Dokumentacją Powdrożeniową. Awaria może mieć charakter Błędu 

krytycznego lub Błędu zwykłego; 

2) Błąd krytyczny - wada powodującą całkowite zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu 

lub jego poszczególnych elementów, dla której nie ma alternatywnej metody wykonania danej 

operacji w Systemie, uniemożliwiająca normalne korzystanie z podstawowych funkcji Systemu, a w 

szczególności Wystąpienie Błędu krytycznego uniemożliwia lub znacząco utrudniająca 

Zamawiającemu wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa; 

3) Błąd zwykły - wada powodującą zakłócenie pracy Systemu lub jego poszczególnych elementów, 

które jednak nie uniemożliwia normalnego korzystania z podstawowych funkcji Systemu, polegającą 

w szczególności na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w realizacji jednej z funkcji Systemu lub 

elementów Systemu. Wystąpienie Błędu zwykłego wiąże się z koniecznością dodatkowych nakładów 

pracy, w porównaniu z Systemem wolnym od błędów, nie powodując jednak skutków opisanych dla 

Błędu krytycznego. Błąd zwykły zachodzi także, gdy System kontynuuje pracę ze mniejszą 

wydajnością, z wykorzystaniem urządzeń lub połączeń zapasowych. 

4) Czas Reakcji - czas liczony od momentu prawidłowego przekazania Zgłoszenia o Wadzie do 

momentu podjęcia przez Wykonawcę działań zmierzających do ustalenia przyczyn i usunięcia Awarii. 

5) Czas Naprawy - czas liczony od momentu prawidłowego przekazania Zgłoszenia o Wadzie do 

momentu Naprawy; do Czasu Naprawy wliczany jest Czas Reakcji. 

6) Czas Obejścia - czas liczony od momentu prawidłowego przekazania Zgłoszenia o Awarii do 

momentu zastosowania Obejścia; do Czasu Obejścia wliczany jest Czas Reakcji. 

7) Naprawa - trwałe usunięcie Awarii Systemu poprzez usunięcie przyczyny powstania Awarii 

skutkujące przywróceniem pełnej sprawności Systemu po wystąpieniu Awarii, w tym również 

zakończenie innych działań naprawczych, przewidzianych w umowie. 

8) Obejście - Przywrócenie funkcjonowania Systemu poprzez zminimalizowanie uciążliwości Awarii i 

doprowadzenie Systemu do działania zgodnego z wymaganiami wynikającymi z umowy bez usuwania 

przyczyny wystąpienia Awarii; Obejście nie stanowi Naprawy jednak pozwala korzystać 

nieprzerwanie z podstawowych funkcji Systemów. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do działania na rzecz Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. poz. 1000). Za naruszenie przepisów w zakresie 

ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych przez oddelegowanych do świadczenia 

usługi pracowników, pełną odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia oświadczeń podpisanych przez pracowników Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 7 do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub 

przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej, nie udostępniania ich 

w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do 

celów niezbędnych do realizacji umowy. Zobowiązanie to obejmuje także podwykonawców przy pomocy 

których Wykonawca będzie wykonywał niniejszą umowę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w dniu podpisania umowy podstawowej, umowę o zachowaniu 

poufności zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do umowy, która stanowić będzie integralną 

część umowy podstawowej. 

4. Wykonawca zobowiąże pisemnie swoich pracowników i pracowników podwykonawców wyznaczonych 

do realizacji przedmiotu umowy do zachowania poufności odnośnie wszystkich informacji pozyskanych w 

związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy przez podpisanie zobowiązań według wzoru 



 

 28 

określonego w załączniku do umowy o zachowaniu poufności i dostarczy je Zamawiającemu wraz 

z wykazem osób, które będą upoważnione do dostępu do danych i informacji objętych poufnością, przed 

przystąpieniem do praktycznej realizacji niniejszej umowy przez danego pracownika Wykonawcy lub 

pracownika podwykonawcy. 

5. W razie naruszenia obowiązku dotyczącego zachowania poufności przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionej szkody na zasadach 

ogólnych w wysokości przewyższającej kary umowne określone w umowie o zachowaniu poufności 

w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza wysokość kary umownej 

określonej z tego tytułu w umowie o zachowaniu poufności. 

 

§ 6 

Jeżeli Wykonawca będzie realizował umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie 

dłuższym niż 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od umowy (umowne prawo odstąpienia). Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej pod 

rygorem bezskuteczności. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 6, 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, 

2) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień od opóźnienia 

wdrożenia w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 32; w przypadku, gdy okres opóźnienia 

wyniesie 30 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy oraz naliczyć karę umowną, o której 

mowa w pkt 1; 

3) za opóźnienie w usunięciu Błędów krytycznych, o których mowa w § 4 ust. 4 ujawnionych w 

okresie świadczenia wsparcia technicznego w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych i 00/100) brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia przypadającego na jego 

usunięcie. 

4) za opóźnienie w usunięciu Błędów zwykłych, o których mowa w § 4 ust. 4 ujawnionych w okresie 

świadczenia wsparcia technicznego w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

opóźnienia liczony od dnia przypadającego na jego usunięcie. 

5) w wysokości 60 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy, jeżeli nastąpi wypowiedzenie 

Zamawiającemu bezterminowej licencji na Oprogramowanie Systemowe oraz Serwerowe, w sposób 

sprzeczny z postanowieniami § 12 ust. 11 Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej i odszkodowania 

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

 

§ 8  

1. Wykonawca na potrzeby realizacji umowy zapewni zespół składający się z dwóch osób, posiadających 

udokumentowane uprawnienia do wdrożenia i utrzymania zaoferowanego Systemu. 

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji umowy, ze strony Wykonawcy, stanowi załącznik nr 4 

do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania pracowników wymienionych w wykazie, o którym mowa w 

ust. 2, w okresie realizacji umowy, a w razie zmiany na danym stanowisku osoba zastępująca będzie 

posiadała co najmniej kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w ust. 1 oraz będzie jej znane 

środowisko techniczne i konfiguracja Systemu. O dokonanych zmianach Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego na piśmie. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia uprawnień 

potwierdzających, że osoby uczestniczące w realizacji umowy spełniają wszystkie wymagania 

Zamawiającego. 
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§ 9  

1. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ograniczona jest do szkód 

rzeczywiście poniesionych z wyłączeniem utraconych korzyści. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działalności Zamawiającego bądź osób trzecich, za 

które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwie wykonanej usługi wsparcia technicznego 

Wykonawca zapewni w okresie realizacji umowy i trzech miesięcy po jej wygaśnięciu, ponowne 

wykonanie usługi wolnej od wad bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez siłę wyższą, rozumianą jako zdarzenie 

zewnętrzne, którego zaistnienia nie można było przewidzieć, oraz którego następstwom nie można było 

zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności. 

4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, strona umowy, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 5 dni, 

powiadomi drugą stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

5. Jeżeli siła wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, strony umowy mogą w 

drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę, bez nakładania na żadną z nich dalszych zobowiązań, 

oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług. 

6. Okres występowania siły wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji określonego 

rodzaju usług, na realizację których miała ona wpływ.  

7. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania i zaniechania osób, 

z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 

wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców jak za własne. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane identyfikujące 

podwykonawców. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych 

z podwykonawcą. 

 

§ 10 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 tj. ................................. (słownie: 

..............................złotych). 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy  i jej uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonaną. 

 

§ 11  

1. Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy na podstawie ich zgodnego porozumienia. 

2. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego pisemnego rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Ważne 

powody obejmują w szczególności (nie wyłącznie), następujące przypadki: 

1) powierzenia wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego, 

2) nieprzystąpienia do wykonywania umowy lub zaprzestania jej wykonania przez okres 1 miesiąca, 

3) niezachowania przez Wykonawcę w tajemnicy informacji objętych umową i informacji lub danych 

ich pozyskanych podczas jej wykonywania, z wyłączeniem przypadków ujawnienia lub udostępnienia 

określonych w umowie lub przepisach prawa. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób nienależyty, nie naprawi naruszenia w terminie 10 dni od 

dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonaniu ww. naruszenia, wówczas Wykonawca jest 

uznawany za winnego naruszenia i Zamawiający może wypowiedzieć umowę na piśmie pod rygorem 

nieważności z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

następnego miesiąca kalendarzowego. W szczególności za nienależyte wykonywanie umowy rozumie się 

wadliwe świadczenie usług wsparcia technicznego  wielokrotne (co najmniej 2 – krotne) niedotrzymanie 

wymaganych terminów Napraw oraz naruszenie wszelkich innych postanowień regulujących obowiązki 
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Wykonawcy. 

4. W sytuacji skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 2, Wykonawca nie będzie 

dochodził od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy. 

5. Wykonawca może wypowiedzieć umowę na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy 

Zamawiający pozostaje w zwłoce w zapłacie za wykonaną usługę za trzy okresy rozliczeniowe, 

po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty zaległego wynagrodzenia w terminie do 14 dni od 

dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Oprogramowanie niezbędne do uruchomienia oraz 

umożliwiające Zamawiającemu korzystanie z wszystkich funkcjonalności oferowanego Systemu. 

Warunki korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania są określone w warunkach licencyjnych 

dostarczonych po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się udzielić lub zapewnić udzielenie 

licencji. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania z Oprogramowania w celu 

wykonania umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że na podstawie umowy –zapewni udzielenie / udzieli Zamawiającemu licencji 

opisanych umową, upoważniając go do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej 

wykonanych lub dostarczonych w ramach umowy. Celem jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości 

korzystania z Systemu w sposób i w celu opisanym w umowie. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i 

zapisy umowy należy interpretować zgodnie z powyższym celem umowy. 

4. Wykonawca zapewnia, Zamawiającemu możliwość samodzielnego lub za pomocą osób trzecich 

utrzymania i rozwoju Systemu, w tym wchodzącego w jego skład Oprogramowania. Wykonawca 

oświadcza, że warunki, na których Oprogramowanie jest udostępniane Zamawiającemu, nie zawierają 

ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności przez Zamawiającego lub osoby trzecie.  

5. Wykonawca zapewnia, Zamawiającemu możliwości samodzielnego lub za pomocą osób trzecich 

utrzymania i rozbudowy sprzętu wchodzącego w skład Systemu. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, 

w którym do Oprogramowania niezbędnego do działania, utrzymania lub rozbudowy sprzętu 

wchodzącego w skład Systemu, takiego jak podstawowy system wejścia/wyjścia (BIOS), programy 

narzędziowe, sterowniki urządzeń czy procedury diagnostyczne, znajdują zastosowanie szczególne 

warunki umowne, warunki te nie zawierają ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich 

czynności przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 

6. Wykonawca oświadcza w szczególności, że warunki, o których mowa w poprzednim ustępie, nie 

ograniczają Zamawiającego w wykorzystaniu, dla potrzeb utrzymania lub rozbudowy sprzętu 

wchodzącego w skład Systemu, podzespołów niepochodzących od producentów lub autoryzowanych 

dystrybutorów poszczególnych składników Systemu, w tym nabytych z rynku wtórnego lub pochodzących 

z importu równoległego.  

7. Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach umowy dobra własności intelektualnej nie będą 

posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych dóbr w 

inny sposób niż wyraźnie opisany umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania 

lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą 

się prawdziwe. 

8. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, w którym możliwa jest 

modyfikacja sposobu działania Oprogramowania za pomocą wbudowanych lub dostarczonych narzędzi, w 

tym parametryzacja i konfiguracja Oprogramowania, tworzenie raportów itp. Zamawiający uprawniony 

jest do dokonania takich czynności bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia 

dodatkowych opłat, chyba że obowiązek zawarcia dodatkowej umowy lub dodatkowych opłat wyraźnie 

wynika z treści umowy. 

9. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, w którym możliwa jest 

modyfikacja parametrów działania składników sprzętu wchodzącego w skład Systemu za pomocą 

wbudowanego lub dostarczonego Oprogramowania, Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich 

czynności bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat, chyba że 

obowiązek zawarcia dodatkowej umowy lub dodatkowych opłat wyraźnie wynika z treści umowy. 

10. Jeżeli z umowy nie wynika wyraźnie co innego, ilekroć umowa przewiduje udzielenie licencji lub 

zapewnienie licencji na Oprogramowanie, licencja taka udzielana jest na czas nieoznaczony i nie jest 

terytorialnie ograniczona, w szczególności uprawnia do korzystania z Oprogramowania na terytorium 
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Polski i całego świata, a Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń 

ilościowych, w tym bez ograniczeń co do liczby użytkowników oraz urządzeń komputerowych, na których 

instalowane lub uruchamiane będzie Oprogramowanie.  

11. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie, może zostać wypowiedziana przez licencjodawcę z zachowaniem 

10 letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 

12. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają 

ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego Oprogramowania. 

Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania. 

13. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach opłat należnych producentowi Oprogramowania 

mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie aktualizacji lub 

poprawek błędów lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez 

Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na korzystanie z Oprogramowania lub uprawniać 

do wypowiedzenia umowy licencyjnej. 

14. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie na informatycznych nośnikach danych lub w innej postaci 

umożliwiającej prawidłową instalację tego Oprogramowania oraz certyfikaty autentyczności, klucze 

instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia najpóźniej w dacie Odbioru tego Oprogramowania, 

chyba, że z umowy wynika inna data przekazania.  

15. Informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne 

dokumenty i zabezpieczenia, o których mowa w poprzednim ustępie, powinny być zgodne 

z wymaganiami określonymi przez producenta Oprogramowania. Zamawiający jest uprawniony do 

weryfikacji, czy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia są 

wystarczające i zgodne z wymogami określonymi przez producenta. W tym celu Zamawiający może 

zwracać się do osób trzecich, w tym producenta Oprogramowania. 

16. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Oprogramowania podczas realizacji i na cele umowy, 

w szczególności w okresie testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagało żadnych 

opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia 

udzieli lub zapewni udzielenie stosownej licencji na czas realizacji umowy obejmującej prawo 

korzystania z Oprogramowania na potrzeby realizacji umowy do czasu uzyskania – odpowiednio – praw 

majątkowych lub docelowych licencji opisanych umową. Prawo do korzystania obejmuje w szczególności 

trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części, a także tłumaczenie, 

przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian do Oprogramowania.  

17. Jakiekolwiek postanowienie umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1-3 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). 

18. Licencja na Oprogramowanie obejmuje; 

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części, jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania, w tym także utrwalanie i 

zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak 

zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci, 

2) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w 

Standardowym Oprogramowaniu; 

3) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Oprogramowania, to 

jest rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez 

Zamawiającego 

19. Wykonawca udzieli prawa do korzystania przez Zamawiającego (licencji) w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 2 ust. 1 ze wszystkich utworów i produktów dostarczonych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy nie będących Oprogramowaniem, takich jak: wdrożenie i eksploatacja przedmiotu 

umowy,  dokumentacja techniczna, z chwilą dokonania odbioru tych utworów i produktów bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego w wyniku, których powstały autorskie majątkowe prawa do utworu, na polach 

eksploatacji znanych w chwili podpisania umowy wymienionych w pkt 1-14, oraz prawo własności 

nośników, na których zostaną wyrażone autorskie prawa majątkowe:  

1) odtwarzanie, 

2) utrwalanie, 

3) wprowadzanie zmian, 

4) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie, 

5) przekazywanie, 
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6) przechowywanie, 

7) wyświetlanie, 

8) stosowanie, 

9) wprowadzanie do pamięci komputera wraz z prawem dokonywania rozwoju, modyfikacji, 

10) tłumaczenie, 

11) przystosowanie, 

12) zmiany, modyfikacje układu, treści lub jakichkolwiek zmian, z zachowaniem wszystkich pól 

eksploatacji, określonych w niniejszym paragrafie, na części zmienione/zmodyfikowane, 

13) publikacje i wyświetlanie w całości lub w części w Internecie i innych mediach bez ograniczeń, 

14) udostępnianie z prawem do korzystania, przekazywania w całości lub części innym osobom 

fizycznym i prawnym na wszystkich, lub wybranych polach eksploatacji określonych w niniejszym 

paragrafie, 

20. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu w związku z wykonywaniem umowy przez Wykonawcę 

lub inne osoby, którymi posługuje się Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy, powinna być 

dostarczona Zamawiającemu w języku polskim, zgodny z zasadami poprawnego języka polskiego, a w 

szczególności pozbawiona błędów gramatycznych oraz ortograficznych, przy czym ewentualne 

naruszenie zasad poprawnego języka polskiego nie może być podstawą odmowy odbioru dokumentacji, 

jeżeli jej tekst jest zrozumiały.  

21. Opracowana i przekazana w ramach realizacji umowy przez Wykonawcę dokumentacja powinna 

odzwierciedlać rzeczywisty przebieg prac realizowanych w ramach umowy, a także zawierać 

dokumentację techniczną, w tym również dokumentację w wersji elektronicznej. 

22. W przypadku powstania ewentualnych rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy treścią 

niniejszej umowy a treścią warunków licencyjnych lub treścią innych załączników pierwszeństwo 

stosowania i rozstrzygające znaczenie ma treść niniejszej umowy. 

 

§ 13 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów pomiędzy Stronami umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego  

……………………………… 

………………………………; 

2) ze strony Wykonawcy  

……………………………… 

……………………………… 

2. Osoby wskazane w ust. 1 przez Zamawiającego są uprawnione przede wszystkim do zgłaszania wszelkich 

uwag i wniosków związanych z wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.  

3. Osoby wskazane przez Wykonawcę są zobowiązane do niezwłocznego udzielania wyjaśnień 

Zamawiającemu w przedmiocie zgłoszonych uwag i wniosków.  

4. Za wyjaśnienia i wnioski Strony uznają wymianę pism, w tym korespondencji mailowej.  

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy i dokonywana jest z dniem pisemnego 

doręczenia Wykonawcy lub Zamawiającemu informacji w tym zakresie. 

 

§ 14 

1. Zgodnie z obowiązkiem wskazanym w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony 

postanawiają, iż w przypadku wystąpienia zmiany (obniżenia lub podwyższenia): 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- która będzie miała bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty 

realizacji niniejszej umowy, dokonają zmiany wysokości odpowiedniego wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 2  ust. 1, poprzez zawarcie pisemnego aneksu, uwzględniającego 

wzrost lub spadek ponoszonych i wykazanych przez Wykonawcę kosztów, zgodnie z procedurą 

opisaną poniżej.  

2. Aneks, o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarty na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony 

najwcześniej w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych („Wniosek”).  

3. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz 

dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany o których mowa w ust. 2 mają lub będą 

miały bezpośredni wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty wykonania umowy oraz 

w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji kosztów wykonania umowy oraz założenia co do 

wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak, np. umowy stanowiące podstawę 

zatrudnienia, dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń lub faktury 

potwierdzające zmianę stawki podatku od towarów i usług dla towarów lub usług mających kluczowe 

znaczenie dla zrealizowania przedmiotu umowy bądź towarów dostarczanych w ramach wykonania 

przedmiotu umowy;  

2) wskazanie bezpośredniego wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę;  

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz wykazanie 

adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. Wniosek Zamawiającego powinien zawierać propozycję zmiany umowy wraz z jej uzasadnieniem oraz 

wezwanie Wykonawcy do przedstawienia niezbędnych dokumentów, w szczególności wymienionych w 

ust. 3, które pozwoliłyby ocenić czy zmiany, o których mowa w ust. 2 1  mają lub będą miały bezpośredni 

wpływ na niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę koszty wykonania umowy oraz w jakim stopniu 

zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić te 

dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania Wniosku Zamawiającego. 

5. W terminie 14 dni od dnia przedstawienia Wniosku Wykonawcy lub przedstawienia niezbędnych 

dokumentów w trybie ust. 8, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie 

dodatkowych informacji lub dokumentów (oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem). 

6. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec Wniosku Wykonawcy lub przedstawionych dokumentów 

w trybie ust. 3 w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego Wniosku lub zestawu 

dokumentów. 

7. Jeśli Strona nie wykaże, że koszty wykonania umowy zwiększyły się lub zmniejszyły z uwagi na zmiany, 

o których mowa w ust. 3 oraz nie wykaże okoliczności wskazanych odpowiednio w ust. 8 lub 9, druga ze 

Stron nie uwzględni jej Wniosku.  

8. W przypadku: 

1) rzetelnego wykazania przez Wykonawcę, że koszty wykonania umowy zmieniły się (zwiększyły się 

lub zmniejszyły) bezpośrednio z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 1 a jednocześnie wykazania 

przez Wykonawcę niezbędności poniesienia zmienionych kosztów 

lub 

2) rzetelnego wykazania przez Zamawiającego, po analizie dokumentów przedstawionych przez 

Wykonawcę, że koszty wykonania umowy zmieniły się bezpośrednio (zwiększyły się lub 

zmniejszyły) z uwagi na zmiany, o których mowa w ust. 1, 

9. Strona uwzględni Wniosek złożony przez drugą ze Stron i podejmą one razem działania w celu 

uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego zawarcia. 

10. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów 

wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, chyba że we Wniosku wskazano inny, 

późniejszy dzień określający moment wywarcia wpływu przez te zmiany na koszty wykonania 

zamówienia publicznego przez Wykonawcę. 

11. Strony oświadczają, iż w przypadku kiedy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie 

świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, 

czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie art. 

357
1
 ustawy Kodeks Cywilny. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

13. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć 

polubownie. W przypadku jeżeli rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej okaże się niemożliwe, 

zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

14. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

15. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia nienależytego jej wykonania. 

Warunkiem odstąpienia od umowy jest uregulowanie należności za okres realizacji umowy do 
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stwierdzenia nienależytego wykonania.  

16. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy.  

17. Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby 

trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

18. W przypadku uchylenia całości lub części ustawy o ochronie danych osobowych lub Rozporządzenia 

MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024), wszelkie 

odniesienia do ustawy lub rozporządzenia MSWiA w umowie powierzenia powinny być – w miarę 

możliwości – traktowane jako odniesienia do odpowiednich przepisów RODO. W celu uniknięcia 

wątpliwości Strony przyjmują, że w przypadku uchylenia ustawy lub rozporządzenia MSWiA, Strony nie 

będą zobowiązane do spełniania wymogów tam wskazanych. 

19. Zmiany umowy nie stanowi: 

1) zmiana siedziby Stron; 

2) zmiana numerów telefonów i faksów; 

3) zmiana adresów poczty elektronicznej; 

4) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy; 

5) zmiana przedstawicieli Zamawiającego. 

Informacje o powyższych zmianach Strony przekażą drugiej Stronie w drodze pisemnego oświadczenia 

podpisanego przez osobę upoważnioną. 

20. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załączniki do umowy 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Protokół odbioru usługi wspacia techniczna 

3. Protokół odbioru usugi wsparcia technicznego 

4. Wykaz osób mogących uczestniczyć w realizacji umowy 

5. Umowa o poufności 

6. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

7. Oświadczenie  

8. Protokółodbioru roboczogodzin wsparcia merytorycznego 

9. Szczegółowa specyfikacja cenowo-sprzętowa  
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

 

Warszawa, dnia …………………… 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO  

 

do umowy ………… z dnia …………………… 

za okres: ………………………………… 

 

 

 
Wykonawca:      Zamawiający: 

 

………………………………………  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia 

………………………………………  ul. Grójecka 186  

………………………………………  02-390 Warszawa      

 

 

Miejsce Wykonania: 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia 

ul. Grójecka 186 

02-390 Warszawa 

 

 

 

 

Uwagi Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 
 



 

 37 

 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY 

 
 

 

Warszawa, dnia …………………… 

 

 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU I WDROŻENIA SYSTEMU I PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW 

BĄDŹ DOSTAWY VOUCHERÓW SZKOLENIOWYCH  

do umowy ………… z dnia …………………… 

 

 

 

Wykonawca:      Zamawiający: 

 

………………………………………  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia 

………………………………………  ul. Grójecka 186  

………………………………………  02-390 Warszawa      

 

 

Miejsce Wykonania: 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia 

ul. Grójecka 186 

02-390 Warszawa 

 

 

 

 

Uwagi Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY 

 

 
Wykaz osób mających uczestniczyć w realizacji zamówienia 

 

 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień / certyfikat 

CISSP do wdrożenia zaoferowanego systemu 

1.   
2.   
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

 

zawarta dnia …………………2018 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Narodowym Funduszem Zdrowia Centralą z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107 – 00 – 

010 – 57, reprezentowaną przez: ……………………………………………. zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a  

……………………………………………………………………………………………..…………, 

 reprezentowaną przez: ………………………………zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

W związku z podpisaniem umowy nr ………… z dnia …………., której przedmiotem jest „Rozbudowa 

systemu DLP Fidelis lub dostawa systemu równoważnego oraz usługi wsparcia” zwanej dalej „umową 

podstawową”, strony w celu właściwej ochrony danych poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie 

realizacji umowy podstawowej postanawiają co następuje:  

§ 1.  

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one: 

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane w formie ustnej, pisemnej lub utrwalone 

w inny sposób, dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony związanych 

z realizacją umowy podstawowej;  

2) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku 

z realizacją umowy oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego. 

§ 2.  

1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej zostały mu 

przekazane; 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy w zakresie 

realizacji umowy podstawowej;  

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych 

Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy; 

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy 

podstawowej ze strony Wykonawcy lub Podwykonawcy, w tym ich pracowników, którym 

informacje te są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy podstawowej;  

5) poinformowania pracowników, o których mowa w pkt 4, o obowiązku zachowania poufności, o 

poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia  

w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania oświadczenia wskazanego w ust. 4; 

6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób, 

chyba że wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność pisemna zgoda i 

dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku z realizacją umowy;  

7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy podstawowej, niezwłocznego zwrócenia Zamawiającemu lub zniszczenia na 

własny koszt wszelkich materiałów zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne, wraz 

ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego posiadaniu. 

2. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, w tym ze strony Podwykonawcy, złożą 

oświadczenie zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru 

określonego w załączniku do niniejszej umowy  

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązków dotyczących Informacji 

Poufnych, o których mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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1) w wysokości 1% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy podstawowej - za każdą 

ujawnioną Informację Poufną; 

2) kwotę 1 000 złotych za każde niezłożone oświadczenie - w przypadku nie złożenia Zamawiającemu 

oświadczeń, o których mowa w ust. 2 

- na żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia 

Wykonawcy prawidłowo wystawionej noty.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w wysokości 

przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę poszkodowaną 

przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia naliczonych kar umownych wskazanych powyżej, 

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego 

bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

§ 3.  

1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych: 

1) które są w dniu ujawnienia publicznie znane;  

2) których ujawnienie wymagane jest od Wykonawcy na mocy przepisów prawa. 

2. Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia jakichkolwiek 

Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed dokonaniem ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych, będzie 

uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz zobowiązany 

do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że Informacje Poufne są 

traktowane jako poufne. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy osobom 

biorącym udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, które okażą Zamawiającemu 

upoważnienie do udziału w realizacji umowy podstawowej; 

§ 4. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich 

pracowników, podwykonawców, pracowników podwykonawców i inne osoby, które będą zaangażowane 

w proces realizacji umowy. 

§ 5. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie 

do zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w 

mocy także po wygaśnięciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej, w okresie 3 lat od ich wygaśnięcia. 

§ 6. 

Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw 

do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych. 

§ 7. 

1. Spory powstałe na gruncie niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo 

ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu.  

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie w szczególności 

przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

§ 8. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 9. 

Załącznik do umowy stanowi jej integralną część.  

§ 10. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

Podpisano w imieniu Zamawiającego   Podpisano w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

………………………………. 

(adres zamieszkania) 

………………………………. 

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

……………………………… 

(nr PESEL) 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

Ja niżej podpisany, reprezentując w dniu ……………………… Wykonawcę podczas realizacji umowy 

….………………………. w siedzibie Centrali NFZ / Oddziale Wojewódzkim NFZ w ……………..…….…., 

z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w poufności wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy, 

przedmiotem której jest  „Rozbudowa systemu DLP Fidelis lub dostawa systemu równoważnego 

oraz usługi wsparcia.” niezależnie od formy w jakiej zostały mi przekazane; 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 

Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy także po zakończeniu wykonywania wyżej wymienionej 

umowy podstawowej, przez okres 3 lat od zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę.  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z realizacją umowy. 

Miejscowość, data Czytelny podpis 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 – RODO), informuję, że: 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, 

reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 02-390 Warszawa ul. Grójecka 186. 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia: IOD@nfz.gov.pl,  tel. (0-22) 572-63-83 

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO. 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu 

Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).  

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do 

przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.  

Konsekwencją niepodpisania oświadczenia może być niedopuszczenie do zapoznania się z dokumentacją techniczna oraz funkcjonalną 

oraz kodami źródłowymi. 

mailto:IOD@nfz.gov.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBOWYCH  

 

zawarta w dniu ………… 2018 r. w Warszawie pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Zdrowia Centrala z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186, zwanym dalej 

„Zamawiającym ”, reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Powierzającym” lub „Administratorem”, 

a  

…………………………………………………………………………………………………………….z 

siedzibą w …………………, ul. ………….., …………………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” ,łącznie zwane „Stronami. 

W związku z zawarciem przez Strony umowy nr …………. z dnia …………., której przedmiotem jest 

„Rozbudowa systemu DLP Fidelis lub dostawa systemu równoważnego oraz usługi wsparcia”, zwanej 

dalej „Umową podstawową”, Strony w celu właściwego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych w 

ramach realizacji Umowy podstawowej postanawiają, co następuje: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Niniejsza Umowa określa warunki przetwarzania przez Wykonawcę w imieniu Powierzającego Danych 

osobowych określonych poniżej w § 1 ust. 4 Umowy.  

2. Strony uzgadniają, że w niniejszej umowie mają zastosowanie definicje określone w Umowie 

podstawowej.  

3. Powierzający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych osobowych określonych w § 1 ust. 4 Umowy 

wyłącznie w celu wywiązania się przez Wykonawcę z zadań określonych w Umowie podstawowej oraz na 

okres świadczenia usług z niej wynikających.  

4. Powierzający powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych osobowych zgromadzonych w strukturze 

teleinformatycznej Powierzającego, w tym w szczególności w Systemie Informatycznego Wspomagania 

Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również Danych osobowych osób uczestniczących ze 

strony Administratora Danych osobowych w realizacji Umowy podstawowej, przez co „dane osobowe” 

oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, 

której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio 

lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, 

numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych 

czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 

społeczną tożsamość osoby fizycznej, w szczególności: 

1) w odniesieniu do wszystkich kategorii osób wymienionych w ustawie o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z poźn.zm.)  

2) dane kadrowo – płacowe pracowników Zamawiającego, 
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3) a także inne nie wymienione powyżej dane osobowe, przetwarzane w strukturze 

teleinformatycznej  Zamawiającego, 

- zwane dalej „Danymi osobowymi”. 

§ 2 

Warunki przetwarzania Danych osobowych 

1. Wykonawca przyjmuje do przetwarzania Dane osobowe, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy, w celu 

realizacji Umowy podstawowej oraz oświadcza, iż zna i wypełnia obowiązujące w tym zakresie przepisy 

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, zwanego dalej „ogólnym rozporządzeniem 

o ochronie danych”. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi i organizacyjnymi, w celu 

zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, w rozumieniu art. 32 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wyznaczył inspektora ochrony danych, charakteryzującego się kwalifikacjami 

oraz wiedzą fachową na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętnościami 

wypełnienia zadań, opisanych w art. 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

4. Wykonawca będzie przetwarzał Dane osobowe jedynie formie elektronicznej w systemie 

teleinformatycznym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie przetwarzał Dane osobowe jedynie w zakresie niezbędnym dla 

realizacji zadań i usług zleconych Wykonawcy w ramach Umowy podstawowej, w sposób i w granicach 

określonych przez Powierzającego w poleceniach, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

6. Powierzający wyłącza możliwość jakiegokolwiek udostępniania lub rozpowszechniania danych przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawcę, a ponadto ich kopiowania w ilości większej aniżeli niezbędna i 

przechowywania przez okres dłuższy aniżeli niezbędny dla wykonania danej usługi lub zadania, przy 

czym dopuszcza się wykonywanie kopii zapasowych systemu stosownie do zasad ochrony danych 

obowiązujących u Wykonawcy, a czas przechowywania kopii zapasowych nie będzie przekraczał 1 

miesiąca. 

7. Dostęp Wykonawcy lub podwykonawcy do Danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem zachowania 

wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

 

§ 3  

Wydawanie i dokumentowanie poleceń  

1. Strony przyjmują, iż Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie na udokumentowane 

polecenie Powierzającego oraz tylko w takich sytuacjach w których jest to niezbędne do wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy podstawowej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację wydanych przez Powierzającego poleceń 

przetwarzania Danych osobowych, w sposób pozwalający na odtworzenie poszczególnych działań 

Wykonawcy i ocenę ich dopuszczalności, w tym w sposób wynikający z obowiązujących przepisów. 

3. W przypadku konieczności przetwarzania danych przez Wykonawcę w infrastrukturze 

1) Powierzającego - Wykonawca zwróci się z wnioskiem o Zdalny Dostęp. Udzielenie Zdalnego 
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Dostępu przez Powierzającego będzie jednoznaczne z wydaniem Wykonawcy polecenia, o 

którym mowa art. 28 ust. 3 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, określające cel 

przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą; 

2) Wykonawcy - dane będą przekazywane przez Powierzającego wyłącznie za pośrednictwem 

bezpiecznych kanałów komunikacyjnych do umowy podstawowej, przy czym przekazywanie 

w ten sposób Danych osobowych jest jedynym dopuszczalnym sposobem ich przekazywania 

przez Powierzającego, zaś w przypadku udostępnienia przez Powierzającego Danych 

osobowych poza bezpiecznym kanałem komunikacyjnym, Wykonawca ograniczy swoje 

postępowanie wyłącznie do natychmiastowego usunięcia danych, tj. z chwilą powzięcia 

informacji o ich otrzymaniu - w tym wypadku Wykonawca nie jest związany postanowieniami 

§ 10 Umowy - oraz poinformowania Powierzającego o zaistniałym incydencie. Wraz z 

przesłaniem danych w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, Powierzający 

zobowiązany jest wydać Wykonawcy polecenie, o którym mowa art. 28 ust. 3 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, określające cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych 

oraz kategorie osób, których dane dotyczą. 

4. Powierzający wyraża zgodę na przetwarzanie Danych osobowych przez Wykonawcę poza siedzibą 

Powierzającego, pod warunkiem stosowania wymaganych procedur oraz środków organizacyjnych i 

technicznych w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowości przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

obowiązującym porządkiem prawnym, w tym w szczególności art. 32 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony udostępnianych mu Danych osobowych, do zachowania ich w 

tajemnicy i nie udostępniania ich osobom trzecim. 

 

§ 4 

Warunki przetwarzania Danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele 

przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tak, aby przetwarzanie danych zgodnie z tymi przepisami 

oraz do zachowania wymaganej staranności w zabezpieczeniu powierzonych mu Danych osobowych. 

2. W ramach zabezpieczenia przekazanych Danych osobowych do obowiązków Wykonawcy i 

podwykonawcy należy w szczególności: 

1) stworzenie i stosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich procedur i 

zabezpieczeń technicznych, informatycznych i prawnych wymaganych przepisami prawa, 

2) zapewnienie odebrania oświadczeń, od osób biorących udział w przetwarzaniu danych 

osobowych w ramach realizacji niniejszej umowy,  

3) przeprowadzenie właściwego szkolenia dla osób realizujących umowę w zakresie 

wymagającym przetwarzania danych osobowych, 

4) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych zarówno w 

infrastrukturze Wykonawcy jak i w ramach udzielonego Zdalnego Dostępu, w sposób 

pozwalający na odtworzenie poszczególnych działań Wykonawcy i ocenę ich dopuszczalności, 

w tym w sposób wynikający z obowiązujących przepisów, 

5) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych,  
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6)  zapewnienie ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług 

przetwarzania,  

7) utrzymywanie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu 

do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,  

8) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i 

organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 

3. Wykonawca prowadzi w formie pisemnej i elektronicznej rejestr wszystkich kategorii czynności 

przetwarzania dokonywanych w imieniu Powierzającego, zawierający następujące informacje:  

1) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe Wykonawcy oraz Powierzającego, w imieniu 

którego działa Wykonawca oraz inspektora ochrony danych; 

2) kategorie przetwarzań dokonywanych w imieniu Powierzającego;  

3) gdy ma to zastosowanie – przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej;  

4) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. 

 

§ 5 

Zapewnienie przetwarzania danych przez osoby upoważnione 

1. Wykonawca odpowiada za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym ich właściwą ochronę, 

przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy oraz przez 

podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy lub wynikającymi z obowiązujących przepisów.  

2. Wykonawca zapewnia, aby każda osoba działająca z jego upoważnienia i mająca dostęp do Danych 

osobowych przetwarzała je wyłącznie na udokumentowane polecenie Wykonawcy. 

3. Celem zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, Wykonawca prowadzi 

dokumentację wydanych przez Powierzającego poleceń przetwarzania danych osobowych, wydawanych 

przez Wykonawcę poleceń przetwarzania danych osobowy, oraz wydawanych osobom przetwarzającym 

dane osobowe upoważnień, w sposób pozwalający na odtworzenie poszczególnych działań osób 

działających w imieniu Wykonawcy i ocenę ich dopuszczalności, w tym w sposób wynikający z 

obowiązujących przepisów. 

4. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 

zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 

tajemnicy. Realizacja obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym nastąpi w sposób, opisany w § 4 

ust. 2 pkt 2 Umowy. 

§ 6 

Prawo do powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi przetwarzającemu 

1. Wykonawca nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej również: 

„podwykonawcą”, bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Powierzającego.  

2. W przypadku udzielenia przez Powierzającego ogólnej pisemnej zgody, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować Powierzającego o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania 

lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Powierzającemu możliwość 
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wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Sprzeciw Powierzającego może być wyrażony w każdym 

czasie. 

3. Jeżeli Powierzający wyrazi uprzednią, szczegółową, pisemną zgodę na korzystanie z usług innego 

podmiotu przetwarzającego, bądź nie wyrazi sprzeciwu, w przypadku wyrażenia uprzedniej, ogólnej, 

pisemnej zgody na korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego, wobec poinformowania 

Powierzającego o zamiarze zmiany dotyczącej dodania lub zastąpienia innych podmiotów 

przetwarzających – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z takim podmiotem umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, formułującą wobec podwykonawcy te same obowiązki ochrony danych 

jak w niniejszej umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

4. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony 

danych, pełna odpowiedzialność wobec Powierzającego za wypełnienie obowiązków tego innego 

podmiotu przetwarzającego spoczywa na Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Powierzającego o zawarciu umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych z innym podmiotem przetwarzającym, wskazując podmiot, z którym 

została ona zawarta oraz wydając odpis umowy, na mocy której nastąpiło dalsze powierzenie.  

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Powierzającemu lub osobom trzecim – 

solidarnie z Powierzającym - w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności w 

związku z ich bezprawnym udostępnieniem czy to z winy umyślnej czy nieumyślnej.  

 

§ 7 

Pomoc w odpowiadaniu na żądania osób, których dane dotyczą 

1. Wykonawca zobowiązany jest, z uwzględnieniem zakresu i charakteru przetwarzanych przez niego 

danych osobowych, pomagać Powierzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

wywiązać się z obowiązku Powierzającego, polegającego na odpowiadaniu na żądania osoby, której dane 

dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych.  

2. W przypadku złożenia wniosku o dostęp do danych osobowych osoby, której dane przetwarza 

Wykonawca, zobowiązany on jest udzielić tej osobie dostępu do tych danych, wydać kopię danych oraz, 

w razie potrzeby, udzielić informacji w zakresie określonym art. 15 ust. 1 list. a – h ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

3. Na żądanie osoby, której dane przetwarza Wykonawca, Wykonawca, z uwzględnieniem celów 

przetwarzania, ma obowiązek sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. 

4. W przypadkach, gdy osobie, której dotyczą dane przetwarzane prze Wykonawcę, przysługuje prawo 

żądania od Powierzającego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, Wykonawca niezwłocznie 

usunie te dane na żądanie Powierzającego. 

5. W przypadkach, gdy osobie, której dotyczą dane przetwarzane prze Wykonawcę, przysługuje prawo 

żądania od Powierzającego ograniczenia przetwarzania, Wykonawca niezwłocznie ograniczy 

przetwarzanie powierzonych danych zgodnie z wytycznymi Powierzającego 

6. W przypadkach, gdy zgodnie z ustępami poprzedzającymi Wykonawca sprostował lub usunął dane 

osobowe lub ograniczył ich przetwarzanie, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Powierzającego.  
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7.  W przypadkach, gdy osobie, której dotyczą dane przetwarzane prze Wykonawcę, przysługuje prawo 

żądania przeniesienia danych, Wykonawca zobowiązany jest wydać Powierzającemu dane objęte 

wnioskiem w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego. 

§ 8 

Zobowiązanie do udzielenia pomocy w obowiązkach administratora danych osobowych 

1. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne Wykonawcy informacje, Wykonawca zobowiązany 

jest udzielać Powierzającemu pomocy w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Powierzającemu wszelkie informacje o zastosowanych 

środkach organizacyjnych i technicznych oraz ustalonych ryzykach naruszenia praw lub wolności osób 

fizycznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Powierzającemu dokumentację wydanych przez 

Powierzającego poleceń przetwarzania danych osobowych, wydanych przez Wykonawcę poleceń 

przetwarzania danych osobowych oraz upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wydawanych 

osobom, którymi Wykonawca się posługuje.  

4. W przypadku zwarcia przez Wykonawcę dalszej umowy powierzenia, Wykonawca zobowiązany jest na 

żądanie Powierzającego wydać odpis umowy powierzenia łączącej Wykonawcę z tym podmiotem oraz 

uzyskać i wydać prowadzoną przez ten podmiot dokumentację, o której mowa w ust. 3.  

5. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 

niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza je Powierzającemu.  

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 musi co najmniej: 

1) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości 

wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i 

przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;  

2) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie 

innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;  

3) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;  

4) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia 

naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu 

zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków. 

7. Wykonawca dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności 

naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.  

8. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Powierzającemu wszelkiej pomocy w przeprowadzeniu oceny 

skutków planowanych operacji przetwarzania przez Wykonawcę dla ochrony danych osobowych. 

Dokonując oceny skutków dla ochrony danych, strony konsultują się z powołanymi przez siebie 

inspektorami ochrony danych.  

9. W wyniku przeprowadzenia oceny skutków strony wspólnie sporządzają protokół z oceny skutków 

przetwarzania, zawierający, co najmniej:  

1) ocenę systematycznej, kompleksowej oceny czynników osobowych odnoszących się do osób 

fizycznych, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i jest 
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podstawą decyzji wywołujących skutki prawne wobec osoby fizycznej lub w podobny sposób 

znacząco wpływających na osobę fizyczną;  

2) ocenę przetwarzania na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych lub danych 

osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa,  

3) ocenę systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie. 

10. Protokół oceny skutków przetwarzania podpisują przedstawiciele stron oraz powołani inspektorzy 

ochrony danych każdej ze stron. 

11. W razie potrzeby, przynajmniej gdy zmienia się ryzyko wynikające z operacji przetwarzania 

dokonywanych przez Wykonawcę, Strony dokonują przeglądu, by stwierdzić, czy przetwarzanie odbywa 

się zgodnie z oceną skutków dla ochrony danych. Przegląd, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

następuje zgodnie z postanowieniami ust. 8-10. 

12. Jeżeli dla oceny skutków dla ochrony danych konieczne jest przeprowadzenie uprzedniej konsultacji z 

organem nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Powierzającemu wszelkiej pomocy w toku tych 

konsultacji. 

 

§ 9  

Udostępnienie Powierzającemu informacji oraz współdziałanie przy audytach 

1.  W toku trwania Umowy podstawowej Wykonawca udostępnia na żądanie Powierzającego wszelkie 

informacje niezbędne do wykazania przez Wykonawcę spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz umożliwia Powierzającemu, powołanemu przez niego 

inspektorowi ochrony danych lub  audytorowi, upoważnionym przez Powierzającego przeprowadzanie 

kontroli, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. 

2. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić Powierzającemu kontrolowanie Wykonawcy i 

jego podwykonawców, w tym pomieszczeń i sprzętu używanego przy przetwarzaniu danych osobowych, 

w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości stosowanych zabezpieczeń danych osobowych 

oraz realizacji obowiązków stąd wynikających, a także w zakresie oceny prawidłowości przetwarzania 

danych osobowych udostępnionych dla realizacji określonego zadania lub usługi. 

3. Strony ustalają, że w celu wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 upoważnieni pracownicy 

Powierzającego, powołany inspektor ochrony danych lub audytor, będą mieli w szczególności prawo do: 

1) wstępu, w godzinach roboczych w dni robocze za okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczeń, w których przetwarzane są przekazane dane osobowe i przeprowadzenia 

niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania 

danych z ustawą oraz oceny stosowanych zabezpieczeń zapewniających ich ochronę, 

2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wezwania i przesłuchania osób w 

zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

3) żądania okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z 

problematyką kontroli, 

4) żądania udostępnienia do kontroli urządzeń służących do przetwarzania danych, 

5) zlecania sporządzania ekspertyz i opinii. 

4. W toku kontroli pracownik Powierzającego, inspektor ochrony danych lub audytor przeprowadzający 

kontrolę mają prawo wglądu do zbioru zawierającego dane osobowe jedynie za pośrednictwem 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub jego podwykonawcy. Kontrola jest możliwa pod 

warunkiem przekazania Wykonawcy przez Powierzającego pisemnego zawiadomienia o planowanej 

kontroli 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem. 
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5. Z czynności kontrolnych pracownik Powierzającego, inspektor ochrony danych lub audytor sporządzi 

protokół, którego jeden egzemplarz doręczy Wykonawcy lub jego podwykonawcy. 

6. Protokół podpisują upoważnieni pracownicy Stron i podwykonawcy oraz powołani przez Strony i 

podwykonawcę inspektorzy ochrony danych. Inspektor ochrony dany powołany przez Wykonawcę i 

podwykonawcę mogą wnieść do protokołu umotywowane zastrzeżenia i uwagi. 

§ 10 

Zakończenie świadczenia usług powierzenia przetwarzania danych 

1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, w terminach wskazanych w ust. 2 i 3, 

zależnie od decyzji Powierzającego Wykonawca usuwa lub zwraca Powierzającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.  

2. Dane osobowe przekazane Wykonawcy w ramach realizacji polecenia  Powierzającego, w przypadkach, 

gdy zlecenia, o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy, zostały odebrane pozytywnie do 25 dnia danego 

miesiąca, Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są usunąć nie później niż ostatniego dnia tego 

miesiąca. 

3. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy podstawowej – Wykonawca i podwykonawcy 

zobowiązani są usunąć powierzone dane osobowe najpóźniej w ostatnim dniu jej trwania, chyba że dane 

te dotyczą zadań realizowanych w ramach gwarancji lub rękojmi albo w ramach obowiązku wynikającego 

z § 5 ust. 6 Umowy podstawowej.  

4. Usunięcie danych osobowych z własnego systemu informatycznego i urządzeń używanych przy ich 

przetwarzaniu ma nastąpić w sposób wykluczający ich odtworzenie funkcjami systemowymi lub poprzez 

trwałe zniszczenie nośników, na których dane takie były przetwarzane. O każdorazowym usunięciu 

danych osobowych lub zniszczeniu nośnika, na którym były przetwarzane, Wykonawca powiadomi 

Powierzającego,  nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia usunięcia lub zniszczenia 

przedstawiając protokół usunięcia/zniszczenia danych.   

§ 11 

Zasady odpowiedzialności Wykonawcy 

1. Zamawiający może nałożyć Wykonawcy karę umowną:  

1)  z tytułu bezprawnego przetwarzania danych osobowych, polegającego na udostępnieniu 

danych osobowych przez Wykonawcę Pracownikowi Zamawiającego nieupoważnionemu do 

przetwarzania tych danych, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za 

jednorazowe udostępnienie danych osobowych, 

2)  z tytułu bezprawnego przetwarzania danych osobowych, polegającego na udostępnieniu 

danych osobowych przez Wykonawcę osobom trzecim, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: 

pięć  tysięcy złotych) za jednorazowe udostępnienie danych osobowych jednej osoby, przy 

czym wysokość kary wynikającej z jednego zdarzenia nie przekroczy kwoty 50.000,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), gdy udostępnienie wystąpiło pierwszy raz w trakcie 

trwania Umowy lub kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w każdym kolejnym 

przypadku udostępnienia danych w trakcie trwania umowy,  

3) z tytułu naruszenia obowiązków określonych w § 10 ust. 2 i 3 Umowy, w wysokości 2.000,00 

zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień uchybienia w terminie usunięcia danych 

osobowych w ramach danego incydentu z każdego urządzenia lub nośnika osobno,  

4)  z tytułu naruszenia obowiązków określonych w § 3 ust. 3 pkt 2 Umowy, w wysokości 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdorazowe uchybienie w odniesieniu do 

danego incydentu. 
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2. Wykonawca odpowiada za zobowiązania swoich podwykonawców włączonych do realizacji przedmiotu 

umowy jak za swoje własne. 

1) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego: 

2) bezprawnego przetwarzania danych osobowych, 

3) bezpodstawnego przechowywania danych osobowych  

- Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn incydentu.  

3. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę podstawową na piśmie ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków przetwarzania danych osobowych, 

wymienionych w ust. 3.  

§ 12 

Klauzula salwatoryjna 

1. W przypadku stwierdzenia, iż niniejsza umowa w części lub w całości jest nieskuteczna prawnie z 

jakichkolwiek powodów, Strony zobowiązują się do dokonania takich zmian jej treści, by nieskuteczność 

ową usunąć. 

2. Jeżeli w czasie trwania umowy stan prawny, który obowiązywał w czasie zawierania umowy zmieni się w 

ten sposób, iż znaczenie jakie Strony nadały poszczególnym postanowieniom umowy zmieni się, a z 

przepisów prawa będzie wynikało, iż nowy stan prawny ma zastosowanie do stosunków prawnych 

regulowanych umową, Strony zobowiązują się do stosownej zmiany całości lub części umowy, tak aby 

przywrócić jej pierwotne znaczenie. 

§ 13 

Klauzula prorogacyjna 

Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy właściwemu miejscowo ze 

względu na siedzibę Powierzającego sądowi powszechnemu w Warszawie. 

§ 14 

Obowiązujące przepisy prawa 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą w szczególności odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 15 

Czas obowiązywania umowy 

Niniejszą umowę zawiera się na czas realizacji umowy podstawowej, w tym czas realizacji usług 

gwarancyjnych oraz świadczeń związanych dochodzeniem prawa do rękojmi. 

§16 

Postanowienia końcowe 

Niniejsza Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla 

każdej ze Stron. 

 

 

Powierzający 

 

Wykonawca 
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Załącznik nr 7 do umowy  
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

……………………………………………………………… 

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia RODO  w myśl, której za 

dane uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 

 

Zobowiązuję się: 

1) do zachowania w tajemnicy danych osobowych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wraz 

ze sposobami ich zabezpieczenia; 

2)  nie pozostawiać bez dozoru, ani udostępniać osobom nieupoważnionym dokumentów materialnych (w 

formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi osobowymi; 

3) nie wykorzystywać ani udostępniać nieuprawnionym dokumentacji z danymi osobowymi do innych 

celów niż służbowe Funduszu; 

4)  do niezwłocznego zniszczenia, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie danych osobowych, 

wydrukowanych nadmiarowo, niepotrzebnych lub błędnych dokumentów; 

5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenie ochrony 

danych osobowych, bezzwłocznie powiadomić IODO  Narodowego Funduszu Zdrowia, administratora 

systemu informatycznego, właściwego ze względu na zaistniały incydent kierownika komórki 

organizacyjnej, a po godzinach urzędowania również ochronę obiektu; 

6) przy przetwarzaniu danych osobowych, do szczególnej dbałości o zachowanie poufności, integralności i 

dostępności danych związanych z dokumentami znajdującymi się w obrocie w Funduszu, także 

dotyczących danych pracowników, dokumentacji systemu przetwarzania danych osobowych oraz 

infrastruktury sprzętowo - programowej systemów informatycznych; 

7) przy przetwarzaniu danych osobowych poza systemem informatycznym, do szczególnej dbałości o 

zachowanie poufności treści dokumentów, które znajdują się w obrocie w Funduszu oraz przestrzegania 

zasad dostępu do danych osobowych. 

 

 

 

 

Wykonano w 2 egzemplarzach 

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza  

 
 
 
..............................., dnia ...........................  
 
................................................... 

   miejscowość (czytelny podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI  

pieczęć Wykonawcy 

......................................, dnia .............................. 

Oferta 

na Rozbudowę systemu DLP Fidelis lub dostawę systemu równoważnego oraz usługi wsparcia 

 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy .................................................................................................................................... 

REGON………………………………..……..   NIP…………………………………… 

tel. ................................................ fax:............................................  e-mail: ……………………… 

Hasło dostępu do pliku JEDZ: ……………………………………. 

1. Oferuję cenę za realizację przedmiotu zamówienia (za Część A i B i C zgodnie  

z załączonym formularzem cenowym załącznik nr 5) w wysokości brutto ..................,.......... zł  

2. Oświadczenie o terminie wdrożenia systemu  

Oferuję termin wdrożenia systemu ………….dni od podpisania umowy 

3. Oświadczam, że oferuję rozwiązanie:  

 referencyjne  

 równoważne*  

* nazwa zaproponowanego rozwiązania równoważnego tj. …………………………………………, 

szczegółowy opis rozwiązania równoważnego został załączony do oferty.  

4. Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia: 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji 

zamówienia, określony w Specyfikacji. 

5. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia: 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji „Opis 

przedmiotu zamówienia”. 

6. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności:  

Oświadczam, że akceptuję, przedstawiony przez Zamawiającego termin płatności. 

7. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych 

realizacji zamówienia: 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji 

zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

8. Wniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wadium przetargowego  

Wadium przetargowe zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ..........................:  
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 w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy 

 w formie ...................................................................................................................... . 

 

W razie zaistnienia przesłanek zwrotu wadium, proszę o jego zwrot na: 

 nr konta ...................................................................................................................... . 

 na adres ...................................................................................................................... . 

 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium przetargowego 

(potwierdzenie wpłaty wadium na dobro wskazanego w specyfikacji rachunku Zamawiającego) lub załączyć do oferty 

dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). 

 

9. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom  

Oświadczamy, że powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z poniższym 

zestawieniem * 

Lp. 
Części zamówienia, której wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcy 

Nazwa i dane podwykonawcy 

   

   

wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom 

10. Oświadczenie o zapoznaniu się z Rozdziałem XXI Specyfikacji „INFORMACJA DOTYCZĄCA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH” 

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Rozdziałem 21 Specyfikacji „INFORMACJA DOTYCZĄCA 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH”. 

11. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 

RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

**) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 

art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez 

jego wykreślenie). 

PONADTO: 

Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr …………stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą 

być one udostępnione. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach oferty są jawne. (Dodatkowe 

wymagania w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa - pkt XIII.10. 

Specyfikacji) 

 

10. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty: 

1) …………………………………………………… 

2) …………………………………………………… 

3) …………………………………………………… 

4) …………………………………………………… 
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.................................................... 

Podpis i pieczęć Wykonawcy 

W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego  

**W przypadku zaoferowania przedmiotu równoważnego Wykonawca Oświadcza, że oferowany równoważny 

przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji „Opis przedmiotu 

Zamówienia” w zakresie równoważności a na potwierdzenie równoważności przedstawia stosowną 

dokumentację w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, oferowanego 

przez niego rozwiązania oraz że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI  

Oświadczenie wykonawcy Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ (dokument załączony 

w odrębnym pliku) 

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza jednolitego dokumentu 

(JEDZ) w formacie xml. o nazwie „espd—regest.xml” do zaimportowania i wypełnienia przez Wykonawcę. 

Uwaga:Wykonawca zapisuje udostępniony w Profilu Nabywcy plik na swoim komputerze następnie poprzez 

poniżej wskazany link otwiera program umożliwiający wypełnienie JEDZ, do którego importuje zapisany 

wcześniej plik. Formularz przygotowany przez Zamawiającego zawierać będzie tylko pola przez niego 

wskazane konieczne do wypełnienia przez Wykonawcę. 

Wypełnienie formularza odbędzie się w serwisie internetowym eESPD.  

(Link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl). 

Przy wykonaniu czynności związanych z obsługą ww. formularza należy posiłkować się informacjami 

zawartymi na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Repozytorium wiedzy” 

i dalej „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”. 

INSTRUKCJA SKŁADANIA JEDZ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ: 

1. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta 

elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 

niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

JEDZ należy przesłać na adres email: zamówienia_JEDZ@nfz.gov.pl 

1) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, 

.rtf,.xps,  

2) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD 

lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i 

utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. 

3) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, 

wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym 

przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
1
  

4) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem 

dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez 

oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub 

skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip  

i Smart Sign) lub komercyjnych.  

5) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie 

pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla 

prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie 

szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.  

6) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten 

dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości 

należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy: 

JEDZ do ofert złożonej w postępowaniu nr 16 przez ……………………. (nazwa wykonawcy). 

7) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. 

8) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z 

serwera pocztowego zamawiającego.  

9) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w 

trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 

dokumentu.  
 

 

 

                                                           
1 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI  

(po zawarciu umowy załącznik 

stanie się załącznikiem nr 9 do 

umowy). 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

Adres Wykonawcy: 

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

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWO – SPRZĘTOWA  

Część A Oświadczenie o poszczególnych cenach jednostkowych, zaoferowanym sprzęcie oraz licencjach 

poniższe pozycje wypełnia Wykonawca w zależności od zaoferowanej konfiguracji; 

* podane ceny sprzętu powinny obejmować koszty dostawy systemu, jego wdrożenia i instalacji, oraz przeprowadzenie warsztatów dla 

pracowników Zamawiającego. 

 

Lp. Sprzęt oraz 

licencje 

Oznaczenie 

produktu 

Wykonawca 

zobowiązany jest 

podać dane 

oferowanego 

produktu/produkt

ów (producent, 

model, typ, 

wersja), w tym 

rodzaj licencji 

 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Ilość  

 

Cena łączna 

netto (zł)* 

Podatek 

VAT 

(zł)* 

Cena 

łączna 

brutto 

(zł)* 

1 
  

   
 

 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

…        

         

  

 

 RAZEM  

 

 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Część B 

Wynagrodzenie za usługę wsparcia technicznego w okresie 24 miesięcy cena brutto  ..................,.......... zł 
 

Wartość 

trzymiesięczna netto  
Wartość trzymiesięczna brutto  

Przewidywana liczba 

okresów rozliczeniowych  

na jaką zostanie podpisana 

umowa 

Wartość brutto 

w okresie 

obowiązywania umowy 

(2x3) 

1 2 3 4 

  8  

 

Część C 

 

Stawka za 

roboczogodzinę wsparcia 

merytorycznego netto  

Stawka za 

roboczogodzinę 

merytorycznego 

brutto  

Liczba roboczogodzin 

merytorycznego  

Wartość brutto roboczogodzin 

wsparcia merytorycznego w okresie 

obowiązywania umowy 

 

1 2 3 
 

4 

  

400 

500* (dla rozwiązania 

równoważnego)  

 

 

 

 

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

Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK 8 DO UMOWY 

 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBOCZOGODZIN WSPARCIA MERYTORYCZNEGO  

nr ………. z dnia ………. 

do umowy …….. z dn. ………. 

za okres od ............ do ............... 

 

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa 

 

 Narodowy Funduszu Zdrowia 

Adres 

 

 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 

Osoba upoważniona 

 

  

 

I. WYKAZ WYKORZYSTANYCH ROBOCZOGODZIN WSPARCIA MERYTORYCZNEGO 

 

 

Lp Jednostka 

organizacyjna 

NFZ 

Numer 

zgłoszenia 

Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

Łącznie czas  Opis Osoba 

zgłaszająca 

        

        

        

        

 

 II. ROZLICZENIE CAŁOŚCIOWE ROBOCZOGODZIN WSPARCIA MERYTORYCZNEGO 

 

 

Ilość roboczogodzin wykorzystanych Ilość roboczogodzin do wykorzystania 

  

 

 

 

Uwagi Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

 

 

WYKONAWCA       Akceptuję,  

ZAMAWIAJĄCY 

 

(data, podpis)       (data, podpis) 
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