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Załącznik nr 6 do ogłoszenia - wzór umowy  

Umowa nr … 

zawarta w dniu ………..r. pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z 

siedzibą w Krakowie przy ul. Ciemnej 6, zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez Panią Elżbietę Fryźlewicz – Chrapisińską - Dyrektora Zamawiającego 

a 

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

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym/ą przez p. … 

zwanymi dalej łącznie Stronami. 

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z 

art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1986 z 

późn. zm.). 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej także ”usługą”, z zastrzeżeniem ust. 2, jest: 

a) świadczenie przez Wykonawcę kompleksowych usług w zakresie ochrony osób i mienia Zamawiającego w 

Krakowie: przy ul. Ciemnej 6, ul. Józefa 21, ul. Batorego 24, ul. Racławickiej 56a i ul. Wrocławskiej 75 oraz 

w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22. 

b) konwojowanie przez Wykonawcę wartości pieniężnych na terenie miasta Krakowa, „z” oraz „do” obiektu 

Zamawiającego przy ul. Józefa 21. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia) 

będący integralną częścią niniejszej umowy. 

3. W przypadku konieczności zwiększenia zakresu ochrony fizycznej o dodatkowe godziny, o których mowa w  

pkt 2.7 załącznika nr 1 do umowy, Zamawiający najpóźniej na 1 dzień roboczy wcześniej powiadomi 

Wykonawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ...., o takiej konieczności. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi określonej w § 1 z najwyższą starannością, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, a w szczególności zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy oraz zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. 

Dz. U z 2018, poz. 2142 z późn. zm). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada i przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał aktualną koncesję 

na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych 

wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U z 2018, poz. 2142 z późn. 

zm.), obejmującą zakres przedmiotu umowy określony w § 1 umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał kluczowe części zamówienia bez udziału podwykonawców. Przez 

kluczowe części należy rozumieć czynności, o których mowa w punktach 3 – 3.27, 3.30 – 3.37 oraz  

4 – 4.5.6 załącznika nr 1 do umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania lub dysponowania stacją 

monitorowania sygnałów alarmowych w celu sprawowania stałego dozoru sygnałów gromadzonych i 

przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy usługa wykonywana będzie wyłącznie przez 

osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej a czynności związane z instalowaniem, 

konfiguracją, konserwacją i naprawami nadajników przesyłających sygnały z central alarmowych 

Zamawiającego do stacji monitoringu Wykonawcy wykonywane będą przez osobę/y wpisaną/e na listę 

kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.  
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6. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie 

złotych: jeden milion). 

7. Zamawiający ma prawo do kontroli dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań wymienionych w ust. 2, 

5, 6, które to dokumenty Wykonawca zobowiązuje się okazać przedstawicielowi Zamawiającego, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 lit. a) na każde jego wezwanie w terminie 3 (trzech) dni roboczych Zamawiającego (pon. - 

piątek, w godz. 800-1600 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 

§ 3 

1. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w majątku Zamawiającego lub jego pracowników, w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku 

uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia lub kradzieży składnika lub składników majątku Zamawiającego lub jego 

pracowników. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Strona umowy, która stwierdzi takie 

zdarzenie, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres .... o tym 

drugą Stronę umowy. 

2. Szkody, o których mowa w ust. 1 zostaną protokolarnie stwierdzone przez Kierownika Działu 

Administracyjnego, Zaopatrzenia i Inwestycji Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Nie 

stawienie się Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego traktowane będzie, jako przyjęcie bez 

zastrzeżeń szkód stwierdzonych przez Kierownika Działu Administracyjnego, Zaopatrzenia i Inwestycji 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca naprawi szkodę, o której mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty wskazania przez Zamawiającego 

sposobu naprawienia szkody. W przypadku braku porozumienia, co do wysokości należnego Zamawiającemu 

odszkodowania, jego wysokość zostanie ustalona według cen z daty protokolarnego stwierdzenia szkody i stanu 

opisanego w protokole stwierdzającym wystąpienie szkody. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w  

§ 7 ust. 2 lit. a) i pozostawiania pisemnej informacji w dzienniku służby znajdującym się na stanowisku ochrony 

danego budynku o wszelkich zauważonych uszkodzeniach budynków lub pomieszczeń Zamawiającego, a także 

wszelkich uszkodzeniach ich wyposażenia. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne i dopuszczalne prawnie działania, które zapewnią 

należytą ochronę i bezpieczeństwo Zamawiającemu, pracownikom Zamawiającego i innym osobom 

przebywającym na terenie chronionym i ich mienia oraz mienia Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia budynków i pomieszczeń Zamawiającego w szczególności 

poprzez uniemożliwienie wstępu do nich jakichkolwiek osób nieupoważnionych przez Zamawiającego, lub osób 

niebezpiecznych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wyeliminowania przyczyn i zminimalizowania skutków następujących 

okoliczności: 

a) zaatakowania przez kogokolwiek osób przebywających na terenie chronionym lub mienia Zamawiającego, 

b) poniesienia przez pracowników Zamawiającego uszczerbku niedającego się wycenić finansowo (w 

szczególności rany fizyczne, zastraszanie),  

c) zakłócenia porządku w budynku/ach Zamawiającego. 

§ 5 

W przypadku wystąpienia zagrożenia szkodą, o której mowa w § 3 oraz wystąpienia zagrożenia zaistnienia 

okoliczności wskazanych w § 4 ust. 3 dla Zamawiającego, pracowników Zamawiającego i innych osób 

przebywających na terenie chronionym, ich mienia lub mienia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

podjęcia wszelkich niezbędnych i dopuszczalnych prawnie działań, które zapobiegną tym zagrożeniom i zapewnią 

należytą ochronę Zamawiającemu, pracownikom Zamawiającego oraz innym osobom przebywającym na terenie 

chronionym i ich mienia oraz mienia Zamawiającego. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji usługi wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone, 

sumienne i uczciwe, nie pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz posiadające 
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kwalifikacje, o których mowa w § 2 ust. 5, w ilości zapewniającej pełną i należytą (m.in. pod względem jakości) 

realizację umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób realizujących 

usługę. 

2. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przedstawicielowi 

Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. a), celem zatwierdzenia, instrukcji postępowania podczas 

wykonywania obowiązków służbowych przez osoby wykonujące usługę. Instrukcja, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym musi: 

a) być zgodna z przepisami prawa oraz z niniejszą umową, w tym z załącznikiem nr 1 do umowy, 

b) uwzględniać procedury, o których mowa w pkt. 6 załącznika nr 1 do umowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).  

3. Wykonawca zobowiązuje się najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy dostarczyć 

przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. a) wykaz osób, które będą wykonywały usługę 

(wykaz powinien zawierać dane umożliwiające identyfikację tych osób, imię i nazwisko, nazwę i numer 

dokumentu stwierdzającego tożsamość), celem wcześniejszego umożliwienia dostępu do pomieszczeń 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania na bieżąco wykazu, o którym mowa w ust. 3. Każda nowa osoba 

wyznaczona do wykonywania usługi musi być odpowiednio wcześniej zgłoszona na piśmie przedstawicielowi 

Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. a), ze względu na obowiązującą procedurę dopuszczenia do 

przebywania w pomieszczeniach Zamawiającego.  

5. Wykonawca, na uzasadniony wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się do wymiany osoby wykonującej usługę 

na inną osobę zdolną do wykonywania usługi, spełniającą wymogi określone w ust. 1. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć wszystkie osoby wykonujące usługę w odpowiednią, estetyczną 

jednorodną odzież oraz oznaczyć pracowników ochrony, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 20 i 21 

ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U z 2018, poz. 2142 z późn. zm). Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić, aby osoby wykonujące umowę podczas przebywania w obiektach Zamawiającego 

posiadały dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osobę/osoby do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaną 

usługą oraz do bieżącego kontaktu z  przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. a). 

8 Wykonawca oświadcza, że będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 z późn. zm .) w okresie realizacji przedmiotu umowy osoby, 

które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją usługi, tj. czynności określone załączniku nr 

1, w punktach: 2.1 lit. h), 2.2 lit. g), 2.3 lit. f), 2.4 lit f) - ochrona fizyczna w budynkach w Krakowie przy  

ul. Ciemnej 6, ul. Józefa 21, ul. Batorego 24 oraz przy ul. Racławickiej 56a, w pełnym lub niepełnym wymiarze 

czasu pracy, przy czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie może być mniejsza niż 14 etatów, 

przyjmując, że pełny wymiar czasu pracy stanowi jeden etat. 

9 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a w trakcie jej realizacji  

na każde wezwanie osoby, o której mowa w § 7 ust. 2 lit. a) umowy, w terminie przez nią wskazanym - nie 

krótszym niż 3 dni, pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust. 8 przedstawicielowi 

Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. a) wraz z dowodami zatrudnienia osób wykonujących czynności 

bezpośrednio związane z usługą określone w ust. 8 (np. potwierdzenie zawarcia umowy o pracę, o której mowa w 

Kodeksie Pracy przygotowane na podstawie wzoru określonego w załączniku nr 5 do umowy). W przypadku gdy 

dowodem zatrudnienia będą dokumenty zawierające dane osobowe, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

pisemnej zgody osoby zatrudnionej na przekazanie do wglądu Zamawiającemu jego danych osobowych 

pozyskanych przez Wykonawcę w wyniku jej zatrudnienia. 

10 Wykonawca zobowiązuje się wraz z fakturą za każdy miesiąc realizacji umowy, do przekazywania pisemnego 

oświadczenia o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 8 osobie, o której mowa w § 7 ust. 2 lit. a) umowy. 

11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów zatrudnienia osób wykonujących czynności bezpośrednio związane 

z realizacją usługi, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 10 będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób świadczących usługę na podstawie umowy o pracę. 

12. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób świadczących usługę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy, w ilości wynikającej z zadeklarowanej w ust. 8 oraz ofercie ilości, Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu kary umowne za każdy etat poniżej liczby określonej w ust. 8, wysokości obliczonej zgodnie z 

podanym poniżej wzorem: 

K =(W/30) x D 

gdzie:  K – wysokość kary umownej 

W – wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia określonego w ust. 8), 

D - liczba dni  w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.  

§ 7 

1. Strony zobowiązują się do koordynowania i bieżącej kontroli właściwego wykonywania przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 1 umowy. 

2. Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy wyznaczeni 

zostali: 

a) ze strony Zamawiającego - p. … tel. … e-mail … lub p. … tel. … e-mail … 

b) ze strony Wykonawcy - p. … tel. …. e-mail … 

3 Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 2 dla swojej skuteczności będzie wymagała jedynie jednostronnego 

pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony umowy. 

4 W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo poddania kontroli lub audytu sposobu 

jej wykonania, w tym jakości i sposobu prowadzenia prac objętych umową. Audytorom lub kontrolerom 

będących pracownikami Zamawiającego i posiadającym wydane przez niego pisemne upoważnienie, 

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym 

zakresie, udostępnić i zaprezentować rezultaty realizowanych w ramach umowy działań oraz zapewnić 

możliwość ich kontroli lub audytu. 

§ 8 

1. Umowa obowiązuje od dnia ….. do dnia …….r. 

2. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia co 

najmniej jednej z następujących okoliczności: 

a) utraty przez Wykonawcę, w okresie obowiązywania umowy, koncesji na prowadzenie działalności w zakresie 

usług ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych, o której mowa w 

§ 2 ust. 2 umowy, 

b) braku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 

kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion), 

c) braku na wyznaczonych stanowiskach osób wykonujących usługę w imieniu Wykonawcy, zgodnie z 

wykazem, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 umowy, 

d) braku sprawnych urządzeń niezbędnych do wykonywania usługi,  

e) wykonywania usługi przez osoby nie posiadające kwalifikacji, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy, 

f) nieprzestrzegania przez osoby wykonujące usługę zasad ppoż. lub bhp lub innych przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa,  

g) wykonywania usługi przez osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie środków 

odurzających, 

h) zaniechania przyjazdu grupy interwencyjnej lub nie podjęcia przez nią działań interwencyjnych, pomimo jej 

wezwania, 

i) nie przestrzegania przez Wykonawcę postanowień § 15 umowy, 

j) naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 5 umowy, 

k) rażącego naruszenia innych postanowień umowy, w szczególności nie zastosowania lub niewłaściwego 

zastosowania instrukcji, o której mowa w § 6 ust. 2. 

3. Niezależnie od prawa do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający zachowuje prawo 

uzyskania zapłaty kar umownych należnych mu na podstawie § 13 ust. 1. 
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4. Zamawiający w przypadkach określonych w ust. 2 ma prawo do zlecenia wykonania usługi podmiotom innym 

niż Wykonawca, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 2, Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy jedynie za okres należytego 

wykonania umowy, na podstawie rozliczenia, które Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu w 

terminie do 7 dni od dnia rozwiązania umowy, pod warunkiem, że Zamawiający zatwierdzi to rozliczenie. 

§ 9 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za 

faktycznie i należycie wykonaną usługę w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie, przy czym 

łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy kwoty … zł (słownie 

złotych: …), zwanej dalej „maksymalnym wynagrodzeniem brutto”, zgodnie z „Formularzem Oferty” 

stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. Wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy będzie 

wypłacane na zasadach określonych w umowie, w częściach obejmujących wynagrodzenie miesięczne, za 

należytą realizację umowy w każdym kalendarzowym miesiącu jej wykonywania, z zastrzeżeniem ust. 2 – 5. 

2. Tytułem wynagrodzenia za należycie wykonaną usługę określoną w § 1 ust. 1 lit. a) Zamawiający zobowiązuje 

się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne na zasadach określonych w umowie za faktycznie i 

należycie wykonaną usługę, w kwocie ….. zł brutto (słownie złotych: …). 

3. W przypadku, gdy w toku realizacji umowy Zamawiający zleci Wykonawcy świadczenie dodatkowej ochrony 

fizycznej osób i mienia Zamawiającego, o której mowa w pkt 2.7 załącznika nr 1 do umowy, Zamawiający 

zobowiązuje się wypłacać Wykonawcy za każdą wykonaną przez Wykonawcę należycie dodatkową 

roboczogodzinę wynagrodzenie brutto w kwocie … zł (słownie złotych: …. ). 

4. Z tytułu wykonania konwojowania wartości pieniężnych w Krakowie, o którym mowa w pkt 3.38 załącznika  

nr 1 do umowy, Zamawiający zobowiązuje się wypłacać Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywistą ilość 

konwojów należycie wykonanych w każdym kalendarzowym miesiącu, które w całym okresie obowiązywania 

umowy nie przekroczy łącznie wynagrodzenia brutto w wysokości … zł (słownie złotych: …) i będzie wypłacane 

na zasadach określonych w umowie, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Strony ustalają, że z tytułu należycie wykonanego jednego konwoju Zamawiający zobowiązuje się wypłacać 

Wykonawcy wynagrodzenie jednostkowe brutto w kwocie … zł (słownie złotych: …). 

6. Obowiązuje niezmienność wynagrodzenia określonego w ust. 1-5 w okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem  

§ 16 ust. 2. 

§ 10 

1. Z tytułu należytego wykonywania umowy przez Wykonawcę w każdym z miesięcy jej obowiązywania, 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za należyte wykonanie umowy w zakresie ustalonym 

zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 1 - 3 wynagrodzenie miesięczne, na podstawie prawidłowo wystawionej 

przez Wykonawcę faktury, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę i warunkiem zapłacenia wynagrodzenia przez 

Zamawiającego będzie uprzednie należyte wykonanie usługi przez Wykonawcę w danym miesiącu 

kalendarzowym, czego potwierdzeniem będzie uzyskanie pisemnego potwierdzenia przez przedstawiciela 

Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. a) faktu należytego wykonania usługi w danym miesiącu 

kalendarzowym, w formie protokołu odbioru usługi, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy oraz 

przekazanie oświadczenia o którym mowa § 6 ust. 10 umowy. 

3. Faktura musi 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. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania miesięcznych faktur z rozbiciem wartości uwzględniającym 

podział na poszczególne obiekty, o których mowa w załączniku nr 1, faktycznie wykonane konwoje oraz 

dodatkowe roboczogodziny. 
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5. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy … w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z wymogami ust. 2 – 4, po uprzednim pisemnym potwierdzeniu 

przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 2 lit. a) faktu należytego wykonania usługi. 

6. Zapłata jest uważana za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. 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. 

§ 11 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste osób realizujących usługę oraz 

mienie Wykonawcy wykorzystywane do realizacji umowy. 

2. W przypadku utraty kluczy od strzeżonych pomieszczeń, będącej wynikiem okoliczności leżących po stronie 

osób wykonujących usługę w imieniu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt 

niezwłocznej wymiany zamków odpowiadających ilościowo i jakościowo zamkom, do których klucze utracono, 

oraz do dostarczenia Zamawiającemu kompletów kluczy do wymienionych zamków, w liczbie równej liczbie 

posiadanych przez Zamawiającego kompletów kluczy do poprzednich zamków. 

§ 12 

1 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób lub podmiotów, przy 

udziale których lub z pomocą których realizuje niniejszą umowę, w tym Podwykonawców. 

2 Zamówienie będzie realizowane bez udziału Podwykonawców/Wykonawca powierza wykonanie następujących 

części (zakresu) zamówienia Podwykonawcy: … (część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa 

firmy Podwykonawcy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcy i osób do kontaktu z nimi), z  

takim zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza realizacji kluczowych części zamówienia przez 

podwykonawców. Przez kluczowe części należy rozumieć czynności, o których mowa w punktach 3 – 3.27, 3.30 – 

3.37 oraz 4 – 4.5.6. załącznika nr 1 do ogłoszenia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych Podwykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji zamówienia. 

(treść ust. 2 zostanie określona w  zależności od treści złożonej oferty) 

3 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, których wykonanie 

powierzył Podwykonawcom.  

4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z 

Podwykonawcami.  

5 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.  

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

mowa w ust. 2 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 ust. 7. 

7 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej przez 

Podwykonawcę każdorazowo w przypadku zmiany podwykonawcy, zakresu zamówienia wykonywanego przez 

podwykonawcę lub zamiaru powierzenia części zamówienia podwykonawcy, na podstawie informacji przekazanej 

przez Wykonawcę zgodnie z ust. 6, pod warunkiem, że: 

a) Wykonawca wykaże, że proponowany Podwykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 

24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 5), 6), 7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez 

przekazanie stosownych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymaganych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia niniejszej umowy oraz 

aktualnych na dzień wprowadzenia zmiany, 
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b) prawidłowe dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) 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 § 6 ust. 1 umowy 

8 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 usługi przez jednego lub kilku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielnie zamówienia,  

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. 

§ 13 

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

nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w następujących 

przypadkach i wysokościach: 

a) z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 25% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, 

b) w przypadku powierzenia wykonania umowy innym podmiotom bez zgody Zamawiającego - w wysokości 

50% maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego brutto umowy określonego w § 9 ust. 2, 

c) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 6 ust. 4 - w wysokości 5% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, 

d) w przypadkach zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa § 8 ust. 2 - w wysokości określonej 

przez Zamawiającego nie wyższej niż 3% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1,  

e) za opóźnienie w dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentu lub dokumentów, o których mowa  

w § 2 ust. 2, 5 lub 6 lub w § 2 ust. 4 umowy o zachowaniu poufności- w wysokości 0,5 %  maksymalnego  

wynagrodzenia  brutto  umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od 

dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin dostarczenia dokumentu lub dokumentów, o których 

mowa w § 2 w ust. 2, 5 lub 6 lub w § 2 ust. 4 umowy o zachowaniu poufności, 

f) za każdorazowe podjęcie działań interwencyjnych przez grupę interwencyjną w czasie przekraczającym  

10 minut od chwili zgłoszenia potrzeby interwencji - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),  

g) za każdorazowe nie podjęcie działań interwencyjnych przez grupę interwencyjną - w wysokości 5 000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych). 

h) za naruszenie obowiązków określonych w Umowie o zachowaniu poufności (załącznik nr 2 do umowy) w 

przypadku i wysokości określonej w Umowie o zachowaniu poufności, 

i) za naruszenie obowiązków określonych w Umowie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 

(załącznik nr 6 do umowy) w przypadku i wysokości określonej w Umowie o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych. 

2. Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający ma również 

prawo do podjęcia innych kroków prawnych w celu uzyskania należności. 

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

Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 

§ 14 

Zamawiający oświadcza, że obiekty określone w § 1 ust. 1 nie są obiektami podlegającym obowiązkowej ochronie 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U z 2018, poz. 2142 z późn. zm) 

i zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Wykonawcę po tym, gdy obiekty zostaną za takie uznane. 
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§ 15 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które powziął podczas lub w 

związku z wykonywaniem umowy, w okresie jej obowiązywania i po jej zakończeniu.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby każda z osób uczestniczących w wykonywaniu umowy zachowała w 

tajemnicy wszystkie informacje, które powzięła podczas lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezapoznawania się, nie kopiowania oraz nieudostępniania innym podmiotom 

jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego, jego pracowników, osób działających na jego zlecenie, 

podmiotów będących kontrahentami Zamawiającego, oraz innych podmiotów, których danymi dysponuje 

Zamawiający.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby osoby uczestniczące w wykonywaniu przedmiotu umowy nie 

zapoznawały się, nie kopiowały oraz nie udostępniały innym podmiotom jakichkolwiek informacji dotyczących 

Zamawiającego, jego pracowników, osób działających na jego zlecenie, podmiotów będących kontrahentami 

Zamawiającego, oraz innych podmiotów, których danymi dysponuje Zamawiający.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić aby osoby uczestniczące w wykonywaniu przedmiotu umowy nie 

korzystały ze sprzętu komputerowego, ani jakichkolwiek urządzeń Zamawiającego, związanych 

z przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych.   

6. Wykonawca zobowiązany zostaje do zawarcia umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 2 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 § 7 ust. 2 lit. a) umowy przed rozpoczęciem wykonywania umowy 

przez osobę zobowiązaną do złożenia oświadczenia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, Umowy o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 6 do Umowy. 

§ 16 

1. W terminie do dnia 31.01.2020r., w  razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnej zapłaty z tytułu wykonania części 

umowy. 

2 Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

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

a) Zakończenia działalności Zamawiającego w danej lokalizacji (lokalizacjach). W takim przypadku zmianie 

ulegnie wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy, które zostanie obliczone jako suma wynagrodzeń 

miesięcznych za wykonywanie usługi w pozostałych lokalizacjach, określonych w złożonej ofercie. 

b) Zmianie ulegną godziny pracy w budynkach Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca będzie 

zobowiązany do świadczenia usługi w zakresie godzin odpowiadającym potrzebom Zamawiającego, bez 

zmiany ich ilości oraz wynagrodzenia. 

c) Zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy. W takim 

przypadku Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy zgodnie z 

następującym wzorem: 

 Wynagrodzenie po zmianie = (Dotychczasowe wynagrodzenie brutto/1.dotychczasowa stawka podatku VAT) 

x 1.nowa stawka podatku VAT. 

3 Nie dopuszcza się zmian postanowień niniejszej umowy naruszających postanowienia art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

4 Zamawiający może wypowiedzieć umowę w całości lub w części z zachowaniem 30-dniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy odpowiednie władze dokonają zmian przepisów prawa dotyczących 

Zamawiającego, które to zmiany będą miały lub będą mogły mieć wpływ na obowiązywanie niniejszej umowy, 

lub potrzeby Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu 
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poprzedzającym, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

jedynie za okres świadczenia usługi. 

5 Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 

aneksu, z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie.   

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 18 

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

Zamawiającego. 

§ 19 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

§ 20 

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki do umowy: 

1. załącznik nr 1 (załącznik nr 1 do ogłoszenia) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2. załącznik nr 2 - UMOWA O POUFNOŚCI 

3. załącznik nr 3 - PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI 

4. załącznik nr 4 – FORMULARZ OFERTY 

5. załącznik nr 5 - WZÓR POTWIERDZENIA UMOWY O PRACĘ 

6. załącznik nr 6 - UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

 

 

 

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

Zamawiający      Wykonawca 
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Załącznik nr 2 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 
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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 § 13 

ust. 1 lit. i) umowy podstawowej. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 2 do Umowy o zachowaniu poufności 
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………………………………. 

(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. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązujących. 

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.  

  



numer sprawy WAG.II.261.1.1.2019 

 

14 

 

 

 

 

Kraków dn. ..................         Załącznik nr …..  do umowy 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI  za miesiąc ………………. r. 

     

Usługa:  

 

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

 

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

( rodzaj usługi  oraz miejsce realizacji ) 

 

Wykonawca: 

 

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

1. Umowa nr ........................................ z dnia .........................  

 

2. Usługa została rozpoczęta w dniu .......................... zakończona w dniu ............................... 

 

 

3. Usługa została wykonana zgodnie/nie zgodnie* z obowiązującymi przepisami /umową / wymaganiami 

Zamawiającego*. 

 

4. Nie stwierdzono wad / stwierdzono następujące wady*: 

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

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

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

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

Termin usunięcia wad .................................................................................................................. 

 

5. Dodatkowe ustalenia: 

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

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

 

6. Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Podpis przedstawiciela Zamawiającego 

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

 

            ..............................................                                                
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Załącznik nr 5 do umowy nr … 

 

WZÓR POTWIERDZENIA UMOWY O PRACĘ 

 

(Oznaczenie pracodawcy: wykonawca lub podwykonawca) 

 

Potwierdzenie zawarcia umowy o pracę nr ••...• z dnia …… 

(oznakowanie wprowadza wykonawca) 

 

Dotyczy: realizacji umowy z dnia ....... zawartej w wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia  na 

....................... nr postępowania WAG.II.261.1.1.2019 

 

Niniejszym potwierdza się, że w dniu...... pomiędzy: 
1. ..........  - zwanym dalej pracownikiem a  
2. ......... - zwanym dalej pracodawcą 
została zawarta umowa o pracę. 
 
Strony ustaliły następujące warunki 
pracy 
 
1) rodzaj pracy - ..... 

(wskazać rodzaj czynności, które zostały objęte obowiązkiem wykonywania ich przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę) 

 

2) miejsce wykonywania pracy - .... · 
(wskazać miejsce realizacji zamówienia objętego umową zawartą w wyniku  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego) 

 

3) termin rozpoczęcia pracy - .... 
(wskazać co najmniej ten okres, który wynika z realizacji umowy zawartej w wyniku  postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego) 
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Załącznik nr  6 do umowy nr …. 
 

Załącznik nr ... do umowy nr….. /19 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 
 

zawarta w dniu _____________ w Krakowie pomiędzy: 

 

........................................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ..................................., 

zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. ..............................., .... Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS ..................................., o numerze NIP: ..............................., a także o numerze REGON: 

............................, reprezentowaną przez:  

 

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

lub  

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

 

zwanym dalej „Procesorem” 

 

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., 

 

zwaną dalej „Administratorem”, 

 

zwane dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobną „Stroną”. 

 

PREAMBUŁA 

A. Niniejsza Umowa Powierzenia zawarta jest w związku z Umową o świadczenie usług z dnia  rrrr-mm-dd 

oraz w celu wykonywania Umowy. 

B. Na podstawie Umowy Procesor zobowiązał się do świadczenia kompleksowych usług w zakresie 

ochrony osób i mienia Zamawiającego  

C. W celu wykonania Umowy niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych Użytkowników  przez 

Procesora. W związku z tym konieczne jest zawarcie niniejszej Umowy Powierzenia. 

1. DEFINICJE 

1) Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy 

umowy powierzenia ze Zleceniodawcą, zwany także Zleceniobiorcą 

2) Administrator - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i środkach 

przetwarzania danych osobowych, zwany także Zleceniodawcą 

3) Zbiór danych - każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych 

według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony 

funkcjonalnie, 

4) Przetwarzanie danych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, 

utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które 

wykonuje się w systemach informatycznych, 
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5) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), 

6) Umowa – umowa o świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony osób i mienia 

Zamawiającego do której została załączona niniejsza Umowa Powierzenia,  

7) Umowa Powierzenia – niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

8) Ustawa - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

9) Pracownik Procesora – osoba zatrudniana przez niego na podstawie umowy o parce lub umowy 

cywilnoprawnej. 

2. PRZEDMIOT UMOWY ORAZ ZAKRES, CEL I CHARAKTER PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
2.1. W trybie art. 31 ust. 1 Ustawy oraz art. 28 ust. 3 RODO, Administrator powierza Procesorowi do 

przetwarzania dane osobowe wskazane w pkt 2.2.-2.3. Umowy Powierzenia, a Procesor zobowiązuje się do 

ich przetwarzania zgodnie z Umową Powierzenia.  

2.2. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych następujących kategorii osób, których 

dane dotyczą:  

a) Pracowników Powierzającego, 

b) Kontrahentów (dostawców, usługodawców, podmioty realizujące zawarte z MOWNFZ umowy), 

c) Świadczeniodawców 

d) Ubezpieczonych/Petentów. 

2.3. Zakres powierzonych Procesorowi do przetwarzania danych osobowych obejmuje w odniesieniu do: 

a) nazwisko i imię (imiona), 

b) nr telefony służbowego (jeśli dotyczy), 

c) służbowe imienne adresy eamil (jeśli dotyczy), 

d) seria i numer dowodu osobistego. 

2.4. Celem przetwarzania danych osobowych wskazanych w pkt 2.2.-2.3. powyżej jest wykonanie Umowy, 

w szczególności świadczenie usług ochrony osób i mienia Zamawiającego. 

2.5. Procesor zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Procesor będzie 

w szczególności wykonywał następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: zbieranie, 

utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych 

w pkt 2.4. powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy 

lub na polecenie Administratora, usuwanie. Dane osobowe będą przez Procesora przetwarzane w formie 

elektronicznej w systemach informatycznych oraz w formie papierowej. 

3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
3.1. Procesor może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie 

Powierzenia. 

3.2. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Procesor zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 

o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO oraz Ustawy, a także jej przepisów wykonawczych. 

3.3. Procesor oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym 

personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonanie Umowy Powierzenia oraz wdrożenie 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, 

Ustawy oraz aktów wykonawczych. 

3.4. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy 

Procesora, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienie wygasa 

z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź odwołania upoważnienia. 

3.5. Procesor prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych w związku z wykonywaniem łączącej Strony umowy podstawowej. 

3.6. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy Powierzenia, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego 

pracownicy upoważnieni do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązali się do 
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zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu 

Umowy Powierzenia.  

3.7. Procesor zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanymi poleceniami 

Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia przekazywane drogą 

elektroniczną lub na piśmie. 

3.8. Procesor zobowiązuje się: 

a) wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych 

spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, w tym środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania, o których mowa w art. 32 RODO, 

b) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomagać Administratorowi w 

wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w szczególności  bezpieczeństwa 

przetwarzania, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, 

przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych, konsultacji z organem nadzorczym, 

c) przekazywać Administratorowi, w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia/incydentu, informacje o 

naruszeniu ochrony powierzonych Procesorowi danych osobowych, w tym informacje niezbędne 

Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w 

art. 33 ust. 3 RODO, zgłoszenie takie powinno odbywać się na adres iod@nfz.krakow.pl oraz 

bezpośrednio do osoby wskazanej w § .... Umowy. 

d) Informacja dotycząca zdarzenia/incydentu przekazana Administratorowi powinna zawierać co 

najmniej: 

- opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, 

których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy, 

- opis możliwych konsekwencji naruszenia, 

- opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Procesora środków w celu 

przeciwdziałania naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 

e) współpracować z Administratorem w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, 

których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO, w 

szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, obowiązek informacyjny, 

prawo dostępu, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 

f) niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Procesora wydane mu polecenie stanowi 

naruszenie RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych, 

g) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny 

organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych 

osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO. 

3.9. Procesor nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do 

podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

4. DALSZE POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator nie wyraża zgody na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie) przetwarzania danych 

osobowych będących przedmiotem Umowy Powierzenia przez Procesora podwykonawcom.  

5. UPRAWNIENIA KONTROLNE ADMINISTRATORA 

5.1. Administrator lub upoważnione przez niego osoby, w tym audytor zewnętrzny mają prawo do 

przeprowadzenia kontroli/audytu przestrzegania przez Procesora zasad przetwarzania danych osobowych, o 

których mowa w Umowie Powierzenia oraz w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności poprzez 

żądanie udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Procesora danych osobowych, stosowanych 

środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem. Dokonywania 

kontroli/audytu w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, po wcześniejszym 

powiadomieniu Procesora, nie później jednak niż na 5 dni przed planowaną kontrolą/audytem. Procesor 

zobowiązany jest do zapewnienia warunków umożliwiających wykonania tego uprawnienia przez 

Administratora.  
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5.2. Procesor jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń Administratora dotyczących zasad 

przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz dotyczących poprawy zabezpieczenia 

przedmiotowych danych osobowych, sporządzonych w wyniku kontroli/audytu przeprowadzonych przez 

Administratora lub upoważnionego przez niego audytora. 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
6.1. Niniejsza Umowa Powierzenia wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na czas 

obowiązywania Umowy. 

6.2. W przypadku rozwiązania Umowy, Procesor zobowiązany jest, zależnie od decyzji Administratora, do 

usunięcia wszelkich powierzonych na mocy Umowy Powierzenia danych osobowych lub do przekazania ich 

Administratorowi w sposób i w formacie umożliwiającym ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie do 

tych samych celów dla których przetwarzał je Procesor. Procesor nie przekazuje danych osobowych, które 

przetwarza jako niezależny administrator. Usunięcie danych powinno zostać potwierdzone stosownym 

protokołem. 

W przypadku stwierdzenia przez Administratora bezprawnego przetwarzania danych osobowych, w tym ich 

bezpodstawnego przechowywania wbrew obowiązkowi, Procesor zapłaci Administratorowi karę umowną w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w par 9 ust. 1 umowy podstawowej. 

6.3. Administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w 

wysokości przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Administratora 

przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w pkt 6.2. 

6.4. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Powierzenia mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), RODO oraz Ustawy 

oraz przepisy wykonawcze. 

6.6. Umowa Powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

W imieniu Administratora       W imieniu Procesora 

 

 

______________________      ______________________ 
 


