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Załącznik nr 2 do specyfikacji 

Umowa nr ……. 

zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 

Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków, zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez Panią  Elżbietę Fryźlewicz-Chrapisińską - Dyrektora Zamawiającego, 

a 

… z siedzibą w … przy ul. … wpisaną do … pod numerem … 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez … 

Wykonawca i Zamawiający będą również nazywani osobno „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia  

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U 2018 poz.1986). 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie dwóch urządzeń ..... (zgodnie z „Formularzem 

Oferty” stanowiącym załącznik nr … do umowy), wykonanie prac instalacyjno – konfiguracyjnych, w 

tym migracji posiadanego przez Zamawiającego systemu kontroli dostępu komputerów, urządzeń i 

użytkowników do sieci opartego o klaster urządzeń Juniper IC-4500 do nowej wersji systemu opartego 

o  powyższe  dwa urządzenia .....  oraz zapewnienie wykonywania ich serwisu gwarancyjnego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu 2 sztuki urządzeń .....(zgodnie z 

„Formularzem Oferty” stanowiącym załącznik nr … do umowy), zwane dalej także łącznie 

„systemem” oraz zobowiązuje się wykonać inne obowiązki określone w umowie, a Zamawiający 

kupuje od Wykonawcy system i zobowiązuje się wypłacić wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 

1 na zasadach określonych w umowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac instalacyjno - konfiguracyjnych, które to czynności 

zwane są dalej także „wdrożeniem”. Szczegółowy zakres wdrożenia został określony w załączniku nr 

1 – rozdział II stanowiącym integralną części umowy. 

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy, z wyjątkiem serwisu gwarancyjnego, w terminie do 18  

stycznia 2019r. 

5 Wykonawca oświadcza, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie 

umowy. Wykonawca oświadcza iż wie, że prawidłowe i terminowe wykonanie umowy ma kluczowe 

znaczenie dla właściwego funkcjonowania Zamawiającego w tym dla realizacji przez Zamawiającego 

jego ustawowych obowiązków. 

6 Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia umowy i wykonania wszelkich obowiązków 

i uprawnień w niej przewidzianych oraz, że w wyniku zawarcia Umowy Zamawiający uzyska w 

szczególności prawo własności systemu, a także prawo do korzystania z oprogramowania 

dostarczonego przez Wykonawcę, w zakresie obejmującym pełną funkcjonalność systemu (w tym 

określoną w załączniku nr … do Umowy (załączniki nr 1do specyfikacji. 

7  O ile w załącznikach do Umowy nie postanowiono inaczej, Wykonawca zobowiązuje się udzielić lub 

zapewnić udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z wszelkich programów komputerowych 

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 poz.1191 z późn. zm.), które są przeznaczone do wykonania umowy, a w szczególności 

do korzystania z systemu zgodnie z jego przeznaczeniem  określonym w umowie, zwane w Umowie  

„oprogramowaniem”, co najmniej na następujących warunkach: 
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1) na polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, obejmujących w szczególności funkcjonalność 

oprogramowania określoną w załączniku nr …. do Umowy (załącznik nr 1  do specyfikacji), 

2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) na czas nieokreślony,  

4) umożliwiających korzystanie z systemu w zakresie funkcjonalności określonych w załączniku nr 

… do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji). 

8. Wykonawca, w dniu dostarczenia urządzeń i oprogramowania, zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu znaku licencyjnego/dokumentu pozwalającego na dokonanie rejestracji i na 

korzystanie z oprogramowania lub innego dokumentu potwierdzającego prawo korzystania z 

oprogramowania przez Zamawiającego i umożliwiającego korzystanie z oprogramowania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem sytuacji, w których ze względu na specyfikę 

oprogramowania dokumenty takie nie są wymagane. 

§ 2 

WYKONANIE WDROŻENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy oddeleguje osoby posiadające niezbędną 

wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania umowy, w tym co najmniej jedną osobę 

posiadającą certyfikat z zakresu bezpieczeństwa sieci oraz posiadającą kwalifikacje w zakresie 

projektowania systemów bezpieczeństwa sieci potwierdzone posiadaniem aktywnego certyfikatu 

CISSP lub równoważnego. 

2. Do obowiązków Zamawiającego w czasie wdrożenia należy: 

a) udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia potrzebne do wykonania 

przedmiotu umowy w uzgodnionym przez Strony czasie, 

b) zapewnienie czynnego udziału wytypowanych przez Zamawiającego osób w przeprowadzeniu 

testów poprawności. 

3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wdrożenia należy w szczególności: 

a) przeprowadzenie wdrożenia w sposób i w zakresie zgodnym z postanowieniami umowy, a w 

szczególności z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1, 

b) przeprowadzenie wdrożenia oraz wykonanie wszystkich innych prac ze szczególną starannością, 

sztuką inżynierską oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) współdziałanie z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego i efektywne wykorzystanie ich 

czasu pracy. 

4. Wdrożenie zostanie wykonane na następujących warunkach: 

a) w budynkach na terenie miasta Krakowa (ul. Józefa 21, ul. Racławicka 56a),  

b) w dni robocze Zamawiającego (poniedziałek – piątek) po godz. 16.00 - w przypadkach, gdy 

wdrożenie nie będzie wymagało przerw w pracy sieci Zamawiającego 

c) w dni wolne od pracy Zamawiającego - w przypadkach, gdy wdrożenie będzie wymagało przerw 

w pracy sieci Zamawiającego, 

d) w sposób ograniczający do niezbędnego minimum zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu 

środowiska informatycznego i korzystaniu z niego przez Zamawiającego. 

§ 3 

GWARANCJA 

1. Wykonawca zapewnia, że prawidłowo wykona przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 - 3 oraz 

zapewnia, że sprzedany Zamawiającemu system spełnia wymogi określone w umowie i działa 

prawidłowo.  
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2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji prawidłowego działania systemu na okres … 

miesięcy (min. 24 m-cy), począwszy od daty podpisania protokołu odbioru bez stwierdzenia braków, 

wad lub nieprawidłowości  któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy 

3. Wykonawca zapewnia wykonanie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego systemu w przypadku 

niefunkcjonowania, nieprawidłowego funkcjonowania lub powstania okoliczności wskazujących na 

możliwość nieprawidłowego funkcjonowania systemu, w miejscach instalacji (teren miasta 

Krakowa) przez cały okres trwania gwarancji, na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego awarii 

(pisemnie, lub faksem, za pośrednictwem strony internetowej lub e-mailem). Wykonawca oświadcza 

i gwarantuje, że serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez: 

a) podmiot (podmioty) będący (będące) autoryzowanym partnerem producenta dostarczonego  

systemu, 

b) podmiot (podmioty) posiadający (posiadające) odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, sprzęt i 

umiejętności do należytego świadczenia serwisu gwarancyjnego, 

4. Wykonawca oświadcza, że serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez: 

nazwa …, adres .... tel/fax …, e.mail … O każdej zmianie adresu, telefonu, faksu lub adresu poczty 

elektronicznej Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie. 

Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga jedynie pisemnego zgłoszenia drugiej 

Stronie i nie wymaga dla swej ważności zmiany umowy. Zmiana podmiotu wykonującego serwis 

gwarancyjny jest dokonywana na zasadach określonych w § 7 i § 8 umowy. 

5. Wykonawca zapewnia  możliwość zgłaszania usterki/awarii systemu 7 dni w tygodniu,  24 godziny 

na dobę.  

6. Wykonawca oświadcza, że czas naprawy usterki/awarii w okresie gwarancji, liczony od momentu 

zgłoszenia usterki/awarii do wykonania naprawy w miejscu instalacji nie przekroczy 24 godzin.  

7. Warunki gwarancji opisane w dokumencie gwarancyjnym systemu, o którym mowa w § 1 ust. 2 nie 

mogą być mniej korzystne niż warunki serwisu (gwarancji) wynikające z niniejszej umowy. W 

przypadku, gdy warunki gwarancji opisane w dokumencie gwarancyjnym systemu będą mniej 

korzystne od warunków serwisu (gwarancji) określonych niniejszą umową, Strony związane są 

postanowieniami umowy. 

8. Niezależnie od zapisów niniejszej umowy Zamawiającemu przysługują także uprawnienia z tytułu 

rękojmi i gwarancji wynikające z przepisów kodeksu cywilnego. 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości … zł brutto 

(słownie złotych: …) zgodnie z „Formularzem oferty” stanowiącym załącznik nr .... do umowy, na 

podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Warunkiem wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia będzie uprzednie należyte wykonanie 

przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 oraz dokonanie odbioru przedmiotu umowy poprzez 

uzyskanie pisemnego potwierdzenia przez osobę wymienioną w § 5 ust. 3 faktu należytego 

wykonania umowy bez braków i wad w zakresie określonym w § 1 (świadczenie serwisu 

gwarancyjnego ma być realizowane po podpisaniu protokołu odbioru) w formie protokołu odbioru, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy … po spełnieniu warunku 

przewidzianego w ust. 2, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.  

4. Faktura powinna zawierać następujące dane: 

Odbiorca i płatnik: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,  

31-053 Kraków, ul. Ciemna 6, 

Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, 02-390 Warszawa,  

ul. Grójecka 186, NIP 1070001057. 
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5. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności wynikających z umowy. 

Zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy nie mogą być przejęte przez inny podmiot. 

Zamawiający nie wyraża zgody na przejęcie zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy przez 

inny podmiot. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1  obejmuje w szczególności wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie obowiązków określonych w § 1 ust. 7. 

§ 5 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest poinformować osobę wymienioną w ust. 3 o terminie dostarczenia 

systemu z 3-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Przy dostarczeniu urządzeń Zamawiający w szczególności sprawdzi ich ilość oraz zgodność 

parametrów technicznych z wymaganiami określonymi w umowie. 

3. Osobą upoważnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji umowy oraz do podpisania protokołu 

odbioru ze strony Zamawiającego jest p. ... tel. ... lub ... tel. ...  

4. Osobą upoważnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest  

p. ... tel. ... lub ... tel. ... 

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i podpisanie protokołu odbioru nastąpi najpóźniej w 2 dniu 

roboczym od daty wykonania wdrożenia, o ile nie zostaną stwierdzone braki ilościowe lub wady 

któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy. Odbiór przedmiotu umowy będzie polegać na 

przeprowadzeniu oceny ilościowej, technicznej i jakościowej dostarczonych urządzeń oraz 

prawidłowości wykonania wdrożenia. Przedstawiciel Wykonawcy może uczestniczyć w odbiorze. 

6. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad systemu lub nieprawidłowości wdrożenia w trakcie 

odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany wadliwego urządzenia na wolne 

od wad lub usunięcia nieprawidłowości wdrożenia na własny koszt i ryzyko, w terminie ustalonym 

przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wymianą wadliwego urządzenia, w tym koszty 

transportu ponosi Wykonawca.  

7. W przypadku nie usunięcia braków ilościowych lub wad któregokolwiek z urządzeń lub nie usunięcia 

nieprawidłowości wykonanego wdrożenia w terminie, o którym mowa ust. 6, Zamawiający 

upoważniony będzie według własnego uznania do odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy, 

lub do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie braków 

ilościowych lub wad systemu lub nieprawidłowości wdrożenia. 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest zobowiązany 

do zapłaty nałożonych na niego przez Zamawiającego kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu 

określonego w § 1 ust. 4, 

b) za opóźnienie w wykonaniu naprawy usterki/awarii- w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia liczony od upływu terminu, o 

którym mowa w § 3 ust. 6, 

c) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

d) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o 

których mowa w Umowie o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 3 do umowy, 

Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 za każdą ujawnioną Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego 
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2. Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. Zamawiający ma również prawo do podjęcia 

innych kroków prawnych w celu uzyskania należności z tytułu kar umownych. 

3. Obowiązek zapłaty kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłącza prawa 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 

4. W okresie 60 dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 5, Zamawiający ma prawo odstąpienia od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach stanowiących 

podstawę do odstąpienia od umowy, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej, 

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności gdy 

Wykonawca: 

a) nie wykona lub wykona niewłaściwie obowiązki określone w § 1 i 2, 

b) dostarczy system niezgodny ze złożoną ofertą lub umową, 

c) nie wykona przedmiotu umowy po upływie 3 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 

4.  

5. Poza przypadkami określonymi w ust. 4, Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy w 

innych okolicznościach przewidzianych w umowie, oraz w przepisach kodeksu cywilnego 

dotyczących umowy sprzedaży. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawo uzyskania zapłaty kar 

umownych należnych mu na podstawie ust. 1.  

§ 7 

PODWYKONACY 

1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, których 

wykonanie powierzył Podwykonawcom.  

2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z Podwykonawcami.  

3 Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania i 

zaniechania Podwykonawców jak za własne 

4 Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcy/Wykonawca powierza 

wykonanie następujących części (zakresu) zamówienia Podwykonawcy:  

a) …………………………  

(część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa firmy podwykonawcy – jeżeli dotyczy) 

5 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została 

niniejsza umowa, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Wykonawca powołał się/nie powoływał się  na zasoby następujących Podwykonawców:  

a) …………………………  

(część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa firmy podwykonawcy – jeżeli dotyczy) 

6 Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, w przypadku zamiaru dokonania zmiany podwykonawcy, o 

którym mowa w ust. 4 lub zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, przekazać 

Zamawiającemu informacje zawierające dane identyfikujące Podwykonawców i część (zakres) 

zamówienia objętego Podwykonawstwem, co stanowić będzie podstawę dokonania zmiany umowy 

zgodnie z § 8 ust. 1 lit. a) umowy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, w przypadku zamiaru dokonania zmiany podwykonawcy, o 

którym mowa w ust. 5, przekazać Zamawiającemu informacje zawierających dane identyfikujące 

Podwykonawców i część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem oraz dokumenty, zgodnie z 

§ 8 ust. 1 lit. b) umowy, które będą podstawą dokonania zmiany umowy zgodnie z § 8 ust. 1 lit. b) 

umowy. 
§ 8 

1. Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie określonej w § 9 ust. 1, w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej 

przez podwykonawcę, każdorazowo w przypadku zmiany podwykonawcy lub zakresu zamówienia 

wykonywanego przez podwykonawcę na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę 
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zgodnie z § 7 ust. 6 i pod warunkiem że zmiana w tym zakresie nie powoduje zmiany wynagrodzenia 

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.  

b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany lub rezygnacji 

przez Wykonawcę z podwykonawcy oraz pod warunkiem, że:  

A. Wykonawca wykaże, że: 

- proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia poprzez przekazanie 

stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału, na które Wykonawca 

powoływał się w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia 

niniejszej umowy oraz aktualnych na dzień wprowadzenia zmiany oraz 

- proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez przekazanie stosownych 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymaganych w postępowaniu o 

udzielnie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy oraz 

aktualnych na dzień wprowadzenia zmiany 

B. prawidłowe dokumenty, o których mowa w postanowieniu lit. A powyżej zostaną przekazane do 

oceny przez Zamawiającego w terminie co najmniej na 10 dni roboczych przed terminem zmiany 

podwykonawcy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na późniejsze ich przekazanie,  

 C. zmiana w tym zakresie nie powoduje zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, 

w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:  

a) umowa została zawarta w Wykonawcami występującymi wspólnie w postępowaniu prowadzonym 

w celu zawarcia niniejszej umowy,  

b) zmiana polega na zaprzestaniu realizacji dostawy przez jednego lub kilku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielnie zamówienia,  

c) Wykonawca/y, którzy realizować będą zamówienie po wprowadzeniu zmiany, zobowiązani są 

wykazać, że chociaż jeden z nich samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie 

określonym w pkt 5.1.1 i 5.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy, 

d) w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w lit. c Wykonawcy, którzy 

realizować będą zamówienie po wprowadzeniu zmiany, przedstawią Zamawiającemu odpowiednie 

dokumenty, aktualne na dzień wprowadzenia zmiany, potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy, 

e) zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3 W przypadku, gdy nie będzie możliwe dostarczenie systemu o parametrach określonych w umowie z 

przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, które Wykonawca wykaże stosownymi dowodami, 

Zamawiający ma prawo do wyrażenia zgody w formie pisemnego aneksu do umowy (pod rygorem 

nieważności), na to, aby Wykonawca sprzedał i dostarczył Zamawiającemu system o parametrach nie 

gorszych niż parametry określone w umowie, przy zachowaniu wynagrodzenia o którym mowa w § 4 

ust. 1 umowy. 

§ 9 

ZMIANY UMOWY  

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z 

zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie.  

2. Nie dopuszcza się zmian postanowień niniejszej umowy naruszających postanowienia art. 144 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

3 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
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powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

należnej zapłaty z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

ZACHOWANIE TAJEMNICY 

Wykonawca zobowiązany zostaje do zawarcia Umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik  

nr 3 do umowy wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy o zachowaniu poufności oraz zobowiązuje się do 

zapewnienia, aby każda z osób uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy złożyła w 

formie pisemnej oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do Umowy o zachowaniu poufności, które 

to oświadczenie Wykonawca doręczy osobie, o której mowa w § 5 ust. 3 umowy przed rozpoczęciem 

wykonywania umowy przez osobę zobowiązaną do złożenia oświadczenia. 

§ 11 

PRZEPISY PRAWA 

1. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych. 

3. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie także następujące przepisy Kodeksu 

cywilnego: 

a) do sprzedaży  urządzeń mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy sprzedaży, 

b) do wdrożenia mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy o dzieło, 

c) do serwisu gwarancyjnego mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy zlecenia. 

§ 12 

WYBÓR SĄDU 

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 13 

LICZBA EZGEMPLARZY UMOWY 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 14 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1. Formularz oferty; 
2. Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy; 

3. Umowa o zachowaniu poufności  

 

 

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

Zamawiający       Wykonawca 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……………. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

Przedmiot umowy:  

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

(rodzaj/nazwa dostawy oraz miejsce realizacji) 

 

Wykonawca: 

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

 

1. Przedmiot umowy został zrealizowany (za wyjątkiem wykonywania serwisu gwarancyjnego) w dniu 

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

2. Termin wykonania przedmiotu umowy wg umowy ...................................... 

3. Umowa nr ........................................ z dnia ........................................ 

4. Przedmiot umowy został wykonany zgodnie/nie zgodnie* z umową oraz wymaganiami 

Zamawiającego. 

5. Przedmiot umowy posiada/nie posiada* pełną funkcjonalność określoną w umowie. 

6. Nie stwierdzono braków, wad/stwierdzono następujące braki, wady*: 

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

Termin usunięcia braków/wad ................................................................................................... 

7. Wykonawca udziela na system gwarancji na okres .............. m- cy. 

8. Wykonawca przekazał w dniu .................. instrukcje obsługi/ karty gwarancyjne/ inne 

……………………………………………. dostarczonego systemu. 

9. Dodatkowe ustalenia: 

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

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

10. Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 
* niepotrzebne skreślić 

Podpis przedstawiciela/i  

Zamawiającego       

 

 

..............................................                                         ....................................... 
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Załącznik nr 3 do umowy nr … 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  

 

……………………………… z siedzibą w ………………………, ul. ………………………………., xx-xxx, zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym dla ……………………………… w ………………………. … Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod Nr KRS ……………………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

1. …….………………… – Prezesa Zarządu, 

2. ………………………. – Wiceprezesa Zarządu,  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

a 

Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą 

w Krakowie, ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków, reprezentowanym przez: 

Panią Elżbietę Fryźlewicz-Chrapisińską – Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Krakowie, uprawnioną do reprezentacji na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. Dz.U. 2017, poz. 1938 z późn. zm. (zwanym w 

dalszej treści niniejszej umowy "Zamawiającym"). 

Wykonawca i Zamawiający będą również nazywani osobno „Stroną”, a łącznie „Stronami”.  

  

W związku z podpisaniem umowy nr ………………………………. z dnia …………., której przedmiotem jest ......................, 

zwanej dalej „umową podstawową”, Strony w celu właściwej ochrony danych poufnych udostępnianych w trakcie realizacji 

umowy podstawowej postanawiają co następuje:   

§ 1.  

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one: 

1) przekazywane oraz udostępniane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, niezależnie od formy (ustnie, na piśmie 

lub w jakikolwiek inny sposób) dotyczące w szczególności konfiguracji urządzeń, spraw, planów działalności lub 

przedsięwzięć Zamawiającego związanych z realizacją lub przedmiotem umowy podstawowej,   

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomiędzy przedstawicielami Stron w związku z realizacją umowy podstawowej 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) niewykorzystywania do celów innych, niż wykonywanie umowy podstawowej  Informacji Poufnych, do których dostęp 

posiadać będzie Wykonawca w związku z realizacją umowy podstawowej; 

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich Informacji Poufnych, do których 

dostęp posiadać będzie Wykonawca w związku z realizacją umowy podstawowej w czasie, gdy znajdują się one w 

posiadaniu Wykonawcy; 

4) zapewnienia dostępu do Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy podstawowej ze 

strony Wykonawcy, którym dostęp ten jest niezbędny dla prawidłowej realizacji umowy podstawowej;  

5) poinformowania wszystkich osób uczestniczących w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy o poufnym 

charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz 

odebrania od tych osób oświadczenia wskazanego w § 2 ust. 4 umowy o zachowaniu poufności; 

6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób, chyba że wcześniej 

w sposób wyraźny zostanie udzielona w formie pisemnej po rygorem nieważności zgoda Zamawiającego na taką 

czynność i dokonanie czynności jest niezbędne w związku z realizacją umowy podstawowej. Zamawiający zobowiązuje 

się do zapewnienia dostępu do Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy osobom biorącym udział w realizacji 

umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, które okażą Zamawiającego upoważnienie do udziału w realizacji umowy 

podstawowej; 

7)  na pisemny wniosek Zamawiającego, a w przypadku zakończenia realizacji umowy podstawowej bez konieczności 

składania przez Zamawiającego pisemnego wniosku, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) niezwłocznego, ale w okresie nie dłuższym niż 14 dni, zwrócenia na własny koszt wszelkich materiałów 

zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającego, wraz ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego 

posiadaniu; 

b) niezwłocznego, ale w okresie nie dłuższym niż 14 dni, zniszczenia, trwałego usunięcia z pamięci masowych 

Wykonawcy, na własny koszt danych zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne, w sposób uniemożliwiający 

ich odzyskanie. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których mowa w niniejszej 

Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości przewidzianej treścią § 6 ust. 1 lit. d umowy 

podstawowej. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w wysokości przewyższającej 

karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza wysokość kary umownej, o której 

mowa w ust. 2. ) 

4. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy zostaną upoważnione przez niego do realizacji umowy 

podstawowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz złożą oświadczenie zobowiązujące 

ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, 

które Wykonawca przekaże Zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy podstawowej  przez 

poszczególne osoby.  

§ 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. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników oraz 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. 

§ 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.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy   dla rozstrzygania 

sporów wynikłych z realizacji umowy podstawowej.  

2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie w przepisy kodeksu cywilnego oraz 

inne obowiązujące przepisy prawne. 

§ 8. 

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9. 

Załącznik do Umowy stanowi integralną część Umowy o zachowaniu poufności. 

§ 10. 

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

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do Umowy o zachowaniu poufności 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………. 

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

 

 

Upoważnienie  

 

Działając w imieniu Wykonawcy ……………….……………………….. (oznaczenie Wykonawcy), w wykonaniu postanowień 

§ 2 ust. 4 Umowy o poufności upoważniam p. …………………….. ……..……………. (dane upoważnianej osoby) do udziału 

w realizacji przedmiotu umowy nr ………………………. (umowa podstawowa). 

 

 

 

Miejscowość, data                                                                                                                     czytelny podpis 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Umowy o zachowaniu poufności 

 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

………………………………. 

(nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

Ja niżej podpisany……………………………… (nazwisko i imię), legitymujący się …………………. (nazwa i nr 

dokumentu tożsamości) reprezentując w dniu/w okresie ……………………………...…… Wykonawcy podczas realizacji 

umowy nr ….………………………. (umowa podstawowa), z uwagi na udostępnienie Informacji Poufnych, zobowiązuję się 

do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy podstawowej, 

niezależnie od formy i sposobu ich uzyskania  

2) wykorzystania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy podstawowej wyłącznie w celu realizacji 

umowy podstawowej, 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia na potrzeby związane z realizacją niniejszej Umowy i umowy podstawowej. 

     Miejscowość, data                                                                  Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 

 

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 w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie a w zakresie danych 

osobowych przetwarzanych w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia działający z upoważnienia Prezesa 

Narodowego Fundusz Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego. 

Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych Tomasz Miś, email: IOD@nfz krakow.pl, tel. (12) 

2988045. 

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.  

 


