
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

 

..............................., dnia ............................. 

 

Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego 

 

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 

tel. …..................................................................... fax .................................................................  

e-mail ........................................................................................................................................... 

REGON ................................................................ NIP ...............................................................  

 

Działając w imieniu ww. podmiotu / działających wspólnie podmiotów składamy 

wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, którego celem jest 

pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania postępowania na zamówienie 

publiczne związane ze świadczeniem usługi Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa 

(ang. SOC) na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia wszystkie warunki udziału  

w dialogu technicznym, tj. posiada odpowiednie doświadczenie w pracach będących 

przedmiotem dialogu technicznego. 

 

Udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

przekazanych w trakcie dialogu technicznego informacji stanowiących przedmiot praw 

autorskich, na potrzeby przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór partnera do 

realizacji przedsięwzięcia w dowolnie wybranej przez Narodowy Fundusz Zdrowia formule 

prawnej, włącznie z prawem dokonywania w nich zmian, jak również zapewniam, że 

wykorzystanie ich przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie naruszało praw osób 

trzecich. 

 

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki 

prowadzenia dialogu technicznego. 

 

Do wniosku załączam:  

1) wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są 

również wykonywane) usług i załączam dowody potwierdzające, że usługi te zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 

do Ogłoszenia);  

2) pełnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy. 

 

    ……………………………. 
(podpis Wykonawcy) 



Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

 

 

...........................................  

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Wykaz zrealizowanych usług  

 

Lp. 
Nazwa i adres podmiotu na 

rzecz którego wykonano usługę  

Charakterystyka zamówienia /  

Przedmiot zamówienia 

 

Wartość 

brutto  

zamówienia 

Okres realizacji  

zamówienia 

Początek Koniec 

1 2 3 4 5 6 

1  
    

2  
    

3  
    

  

Potwierdzam wykaz ww. usług załączonymi dokumentami: 

Załącznik 2.1: ........................................................ 

Załącznik 2.2: ........................................................ 

Załącznik 2.3: ........................................................ 

 

 

 

..............................., dnia ...............................   

 

 

 

....................................................................... 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)  

  



Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

 

zawarta w dniu ………………………. 2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Zdrowia Centralą z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 

186, 02-390 Warszawa, NIP: 107-00-010-57, REGON: 015817985, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

a 

firmą z siedzibą w ………. przy ul. ………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………., NIP: ……………….., 

REGON: …………………., reprezentowaną przez: …………………………. zwaną dalej 

Wykonawcą  

 

łącznie zwane „Stronami”. 

 

W związku z prowadzonym Dialogiem technicznym, którego celem jest pozyskanie 

informacji niezbędnych do przygotowania postępowania na zamówienie publiczne związane 

ze świadczeniem usługi Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa (ang. SOC) na rzecz 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Strony w celu właściwej ochrony danych poufnych 

udostępnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają 

co następuje: 

§ 1 

Ilekroć w niniejszej umowie zostaje użyte wyrażenie „Informacje Poufne” oznacza to: 

a) wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny sposób, dotyczące 

spraw, zadań ustawowych lub przedsięwzięć Strony, przekazywane drugiej stronie, 

b) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami Stron oraz 

przekazywane w ich trakcie informacje, 

c) wszelkie informacje, rozmowy i rokowania, prowadzone ze stroną trzecią 

zaangażowaną w proces współpracy na wniosek dowolnej ze stron. 

§ 2 

1. Z uwagi na wzajemne udostępnianie sobie Informacji Poufnych każda ze Stron 

zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach 

prawnych związanych z ochroną danych osobowych oraz ochrona informacji 

publicznej. Obowiązek o którym mowa w zd. 1 obejmuje wszystkie osoby, które będą 

uczestniczyć z Wykonawcą w dialogu technicznym. 

b) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych drugiej Strony, niezależnie 



od formy ich przekazania, 

c) wykorzystywania lub stosowania Informacji Poufnych drugiej Strony wyłącznie 

w celu realizacji przedmiotu dialogu technicznego, 

d) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich 

uzyskanych Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Strony, 

co najmniej poprzez stosowanie takich samych metod kontroli, jakich Strony używają, 

aby uniknąć ujawnienia i rozpowszechniania swoich własnych Informacji poufnych, 

podobnej natury. Niezależnie od powyższego, wymaga się przy ochronie poufności 

Informacji poufnych zachowania należytej staranności. 

e) na pisemny wniosek drugiej Strony lub w przypadku zakończenia dialogu 

technicznego, niezwłocznie zwrócić lub zniszczyć na własny koszt wszelkie materiały 

zawierające jakiekolwiek Informacje Poufne drugiej Strony wraz ze wszystkim 

kopiami, będącymi w jej posiadaniu. Strona Otrzymująca złoży oświadczenie 

potwierdzające dokonanie powyższych czynności. 

f) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji 

zadania ze strony Wykonawcy lub ze strony podwykonawców, którym  informacje 

te są niezbędne do prawidłowej realizacji zadania oraz które złożyły stosowne 

Oświadczenia o których mowa w§ 2 ust. 2. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania osób  biorących udział w dialogu 

technicznym ze strony Wykonawcy lub ze strony podwykonawców o poufnym 

charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji i pouczenia w sprawie ich 

traktowania jako poufnych. Osoby realizujące zadania na rzecz Zamawiającego złożą 

oświadczenie zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według 

wzoru określonego w załączniku nr 1 stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich 

pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać 

w dialogu technicznym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje i dane otrzymane i uzyskane 

od Zamawiającego, wyłącznie w celu realizacji dialogu technicznego. 

5. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ujawnienie, przekazanie, 

wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych 

od Zamawiającego wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę 

również po zakończeniu dialogu oraz w przypadkach zaniechania lub odstąpienia 

od przeprowadzenia dialogu bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według 

zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych. 

6. W razie naruszenia zobowiązań, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej: 

- kwotę 10 000 zł - za każdą ujawnioną Informację Poufną; 

- kwotę 1 000,00 złotych za każde niezłożone oświadczenie - w przypadku niezłożenia 

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.  

7. 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. 6.  

§ 3 

Z uwagi na charakter praw i obowiązków, określonych niniejszą Umową, nie mogą one być 

przekazane lub w inny sposób przeniesione, w części lub w całości, na osoby trzecie, 

bez wcześniejszej, pisemnej zgody obu Stron. 

§ 4 

1. Zobowiązania określone w § 2 nie mają zastosowania do Informacji Poufnych: 

a) które są w dniu ujawnienia publicznie znane lub stają się następnie publicznie znane 

w dowolny sposób bez naruszenia niniejszej umowy, 

b) w odniesieniu do których Strona otrzymująca wykaże, że była w ich posiadaniu lub 

że były jej znane w związku z ich wykorzystywaniem, istnieniem w jej aktach, 

zapisach komputerowych lub na innych nośnikach zapisu przed ich otrzymaniem 

od Strony udostępniającej, lub które zostały opracowane dla Strony otrzymującej lub 

przez nią samą niezależnie od udostępnionych jej przez stronę udostępniającą 

Informacji Poufnych, 

c) które zostaną udostępnione w sposób legalny stronie otrzymującej przez dowolną 

stronę trzecią i które nie stanowią przedmiotu żadnego ograniczenia w odniesieniu 

do ich wykorzystania lub ujawnienia, nałożonego na stronę trzecią lub przez nią samą 

w czasie niniejszego postanowienia,  

d) których ujawnienie wymagane jest od Strony otrzymującej na mocy przepisów prawa. 

2. Jeżeli Strona niniejszej umowy zostanie zobowiązana na mocy prawa lub wezwania sądu 

do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych, stanowiących własność drugiej Strony 

(Właściciela Informacji Poufnych), Strona ta, niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą 

Stronę niniejszej umowy przed dokonaniem jakiegokolwiek ujawnienia. 

3. Strona zobowiązana na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji 

Poufnych będzie uprawniona do ujawnienia tylko takiej części informacji Poufnej, jaka 

wymagana jest przez prawo, oraz zobowiązana do podjęcia wszelkich uzasadnionych 

środków, mających na celu upewnienie się, że Informacje Poufne są traktowane jako 

poufne. 

§ 5 

1. Każda ze Stron potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniona do nabycia 

w sposób dorozumiany lub inaczej żadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych 

przez drugą Stronę lub od niej uzyskanych. 

2. Żadna ze stron nie składa żadnych wyraźnych lub dorozumianych oświadczeń 

i zapewnień, co do kompletności Informacji Poufnych. 

§ 6 

Niniejsza umowa obowiązywać będzie przez okres trzech lat od daty jej zawarcia. 

Bez względu na powyższe, zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności Informacji 



Poufnych i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy także po wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu niniejszej umowy. 

§ 7 

Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub jego części za nieważne lub 

niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszej 

Umowy. 

§ 8 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy powinny być rozstrzygane w drodze 

wzajemnego porozumienia Stron. Jeśli po upływie jednego miesiąca wzajemne 

porozumienie nie zostanie osiągnięte, właściwym do rozstrzygania sporu będzie sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim. 

3. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie 

w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

§ 9 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Załącznik do umowy stanowi jej integralną część.  

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

......................................      ......................................  

  



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 dialogu 

technicznego, w siedzibie Centrali NFZ w Warszawie, z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, 

zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas 

prowadzenia dialogu technicznego, którego celem jest pozyskanie informacji niezbędnych 

do przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz warunków umowy w postępowaniu, którego przedmiotem będzie pozyskanie usługi Centrum 

Monitorowania Bezpieczeństwa (ang. SOC). 

Obowiązek zachowania poufności przez Wykonawcę pozostaje w mocy także po zakończeniu 

prowadzenia dialogu technicznego, przez okres 3 lat. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z prowadzeniem dialogu technicznego. 

Miejscowość, data       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,   

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.  

  

mailto:IOD@nfz.gov.pl


Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

 

 

 

...........................................  

(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE  

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 

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), wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

przystąpienia do dialogu technicznego, którego celem jest pozyskanie informacji niezbędnych 

do przygotowania postępowania na zamówienie publiczne związane z pozyskaniem usługi 

Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa (ang. SOC). 

 

Miejscowość, data       podpis Wykonawcy 

 
 

 


