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Umowa nr ................../MOW NFZ/WAG II/20 

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  

…. 

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. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), 

zwaną dalej „ustawą”. 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem Umowy jest: 

a) wykonanie robót malarskich wraz z położeniem wykładziny podłogowej w budynkach 

Zamawiającego w Krakowie, zwane dalej także „robotami”, zgodnie ze szczegółowym 

zakresem określonym w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do Umowy) 

„Formularzu oferty” (załącznik nr 2 do Umowy), a w szczególności: 

 malowanie pomieszczeń pokoi i korytarzy, łazienek, z zachowaniem istniejącej 

kolorystyki, w budynku przy ul. Batorego 24 oraz przy ul. Racławickiej 56a (pierwsze 

piętro),  

 położenie wykładziny dywanowej, cokoły wysokości 10 cm wykonane z odcinków kafli, 

zwieńczone kątownikiem plastikowym w budynku przy ul. Batorego 24 w Krakowie, 

 wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych w korytarzach - ubytki na poziomie 10% 

powierzchni w budynku przy ul. Batorego 24 w Krakowie. 

b) wykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków określonych w Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować obowiązki określone w ust. 1, zwane dalej także 

„przedmiotem Umowy”, z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności stosowanej 

przez profesjonalne podmioty przy wykonywaniu obowiązków opisanych w ust. 1, 

z wykorzystaniem najnowszych i odpowiednich zdobyczy wiedzy fachowej i zawodowej, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w sposób w pełni zgodny z prawem i normami 

mającymi zastosowanie do przedmiotu Umowy, oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy i załączników do niej. 

3. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz 

Dokumentacji projektowej, w tym  STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej. 

Dokumentacja projektowa, w tym STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą 

być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian 

Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. W 

przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 

modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki określone w Umowie, a Zamawiający 

zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 po 

spełnieniu przesłanek i na zasadach określonych w Umowie. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z aktualnym stanem budynku, o którym mowa w 

ust. 1 oraz wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na realizację robót i stwierdza, 

że nie występują żadne przeszkody w wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w ust. 1. 

Strony ustalają, że Wykonawca podjął się wykonania wszystkich robót określonych w 

Umowie i w załącznikach do umowy. 

6. Roboty wykonywane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wszystkie 

wyroby budowlane zastosowane do realizacji niniejsze Umowy muszą być wyrobami 

budowlanymi dopuszczonymi do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z 

przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia osobie, o której mowa w 

ust. 8 na każde jej żądanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów, o których 

mowa w niniejszym ustępie. 

7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w celu nadzorowania prawidłowej 

realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest p. .... tel. ....  

8. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w celu nadzorowania prawidłowej 

realizacji Umowy ze strony Zamawiającego jest p .... tel. …. 

9. Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 7 i 8 dla swojej skuteczności będzie wymagała 

jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony Umowy i 

nie wymaga dla swej ważności zmiany Umowy w formie aneksu. 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy pomieszczeń objętych prowadzeniem robót 

zwanych także „terenem budowy” w terminie pomiędzy 20.04.2020r. a 22.05.2020r., 

b) wskazanie i udostępnienie źródła poboru wody i energii elektrycznej,  

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

d) protokolarne odebranie robót i zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie, wyłącznie 

po spełnieniu przesłanek uregulowanych w Umowie i na zasadach w niej określonych. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z treścią § 1 

ust. 1 i 2 oraz  zgodnie z innymi postanowieniami Umowy, jak również m.in.: 

a) protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie określonym w ust. 

1 lit. a), 

b) wykonywanie robót w dni robocze, oraz w dni wolne od pracy , z takim zastrzeżeniem, 

że głośne roboty będą wykonywane jedynie do godz. 22.00, 

c) wykonywanie dostaw materiałów w godzinach: 16.00 do 08:00 w dni robocze 

Zamawiającego (poniedziałek – piątek, 08.00-16.00), chyba, że Zamawiający wyrazi 

zgodę na ich zmianę, 

d) zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu, na którym wykonywane są roboty i 

utrzymywanie porządku na terenie, na którym wykonywane są roboty,  
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e) dbanie o czystość w miejscu wykonywania robót i w ich bezpośrednim sąsiedztwie, nie 

blokowanie ciągów komunikacyjnych, 

f) niezwłoczne powiadomienie osoby wymienionej w § 1 ust. 8 w razie przerwania robót - 

wówczas stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez 

upoważnionych przedstawicieli obu Stron - w protokole należy ponadto podać przyczyny 

przerwania robót, wskazania w sprawie ich zabezpieczenia oraz warunki i terminy ich 

wznowienia, 

g) przekazanie zamawiającemu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytku w 

budynkach użyteczności publicznej użytych materiałów, w szczególności farb i 

wykładzin 

h) Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy, w szczególności gruz 

oraz przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.701 z pózn. zm.), 

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 

przepisach regulujących gospodarkę odpadami, 

j) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do 

przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 

publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 

naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody, 

§ 3 

Termin wykonania 

 

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy  i zgłoszenia ich gotowości do odbioru ustala się na 

28 dni od daty przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. W przypadku przekazania terenu budowy w budynku przy ul. Batorego 24 w terminie 

późniejszym niż 15.05.2020r., dopuszcza się termin wykonania zamówienia w zakresie 

wykonania robót budowlanych na III piętrze w tym budynku 15.07.2020r. 

3. W przypadku przekazania terenu budowy w budynku przy ul. Racławickiej 56a w terminie 

późniejszym niż 30.04.2020r. dopuszcza się termin wykonania zamówienia w zakresie 

wykonania robót budowlanych w tym budynku 15.06.2020r. 

4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości przedmiotu Umowy do odbioru 

pisemnie lub droga elektroniczną na adres: administracja@nfz-krakow.pl  

§ 4 

Odbiory 

1. Odbioru przedmiotu Umowy, zwanego dalej „odbiorem”, dokonają upoważnieni 

przedstawiciele Zamawiającego najpóźniej w ciągu 5 dni od momentu zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości przedmiotu Umowy do odbioru, o ile nie zostaną stwierdzone braki 

ilościowe lub inne wady przedmiotu Umowy.  

2. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół odbioru robót zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. Protokół odbioru robót powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru. 

mailto:administracja@nfz-krakow.pl
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3. Dzień podpisania protokołu odbioru robót przez Strony bez określenia w nim zastrzeżeń i 

wad przedmiotu Umowy, stanowi datę odbioru przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, w szczególności jeżeli: 

a) stwierdzi, że roboty zostały wykonane nienależycie, a w szczególności niezgodnie z 

postanowieniami Umowy lub załącznikami do Umowy, lub niezgodnie z wymogami 

określonymi w normach, lub przepisach prawa, 

b) Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu wymaganych dokumentów, o których mowa w 

Umowie i załącznikach do niej. 

5. Odbiór polegać będzie w szczególności na sprawdzeniu zgodności wykonania przedmiotu 

Umowy  z niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami i normami.  

6. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub innych wad przedmiotu Umowy w trakcie 

odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany 

wadliwego elementu przedmiotu Umowy na element wolny od wad, lub odpowiednio, do 

ponownego wykonania robót na własny koszt i ryzyko, w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z wymianą elementu przedmiotu Umowy lub z 

ponownym wykonaniem robót, w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca. 

7. W przypadku nie usunięcia braków ilościowych lub wad przedmiotu Umowy w terminie 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający upoważniony będzie do odmowy odbioru 

przedmiotu Umowy, lub odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od upływu terminu 

określonego w niniejszym zdaniu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z wykonywanymi 

przez siebie robotami, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

§ 5 

Podwykonawcy 

1 Wykonawca własnymi siłami wykona przedmiot Umowy, z wyjątkiem: 

-  … (opis części przedmiotu Umowy), co powierza do wykonania … (firma lub nazwa albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcy i osób do kontaktu z nim),  

-    … (opis cześć przedmiotu Umowy w  zakresie w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu 

trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego),  co powierza do wykonania … (firma lub nazwa albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi), na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2 Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany 

Umowy, z tym zastrzeżeniem, że: 

a) wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie 

wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo i jej zmian 

w trybie określonym w ust. 4 –13, z zastrzeżeniem ust. 23, 

b) wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie 

dostaw i usług stanowiących przedmiot Umowy wymaga przedłożenia przez 

Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo i jej zmian zgodnie z ust.14, z zastrzeżeniem 

ust. 23, 
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c) zmiana lub rezygnacja z  Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

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

dopuszczalna dodatkowo pod warunkami opisanymi w ust. 23. 

3 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4 Umowa o podwykonawstwo z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna 

stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i 

sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 

stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz 

informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły 

załącznik do tej umowy, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

g) maksymalną wartość wynagrodzenia i innych należności, nie wyższą niż kwota 

wynagrodzenia ryczałtowego  brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy, pomniejszona 

odpowiednio o wartość wynagrodzeń i innych należności przewidzianych we wcześniej 

zawartych umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami (jeśli dotyczy) 

h) zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, do zawierania umów o 

podwykonawstwo i zmian tych umów  na zasadach i w trybie określonych w Umowie, a 

w szczególności obowiązek przedkładania projektów tych umów i ich zmian do 

akceptacji Zamawiającego wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy lub jej zmiany oraz obowiązek 

przedkładania Zamawiającemu  poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 

zawartych umów o podwykonawstwo lub ich zmian wraz z tłumaczeniem, o którym 

mowa w ust. 21. 
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i) określać firmy, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

5 Umowa o podwykonawstwo z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może 

zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,   

c) zgodnie z którymi termin realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo jest dłuższy 

niż przewidywany Umową. 

6 Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej 

realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 

akceptacji Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  przez 

Zamawiającego.  

7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem osoby, o której mowa w § 1 ust 8, projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane 

na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie 

później niż 21 dni przed jej planowanym zawarciem, a w przypadku projektu Umowy 

przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8 Projekt Umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zaakceptowany przez 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie 

zgłosi zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień przedłożenia 

projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu osobie, o której mowa w 

§ 1 ust. 8 na zasadach określonych w ust. 7. Dzień przedłożenia projektu ww. umowy  

osobie, o której mowa w ust. § 1 ust. 8  jest stwierdzany pismem. 

9 Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych ust. 4 , przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do 

umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4. lit. e). 

b) zamieszczenia w projekcie Umowy o podwykonawstwo postanowień wymienionych w 

ust. 5; 

c) gdy projekt Umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu 

rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy, 

d) gdy łączna kwota całkowitego wynagrodzenia i innych należności przewidziana na rzecz 

wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na podstawie 

zaakceptowanych przez Zamawiającego umów na podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane i przedłożonych Zamawiającemu umów na 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz przewidziana na 

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przedkładanym projekcie Umowy 
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o podwykonawstwo jest wyższa od kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 Umowy, 

e) braku pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo z dalszymi 

Podwykonawcami, której przedmiotem są roboty budowlane o treści zgodnej z projektem 

umowy 

f) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej Umowy, 

g) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

30 dni. 

10 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11 Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż 

na 14 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z 

oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo. 

12 Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy sprzeciw 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności do przedłożonej Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni roboczych 

od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  

13 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie, o którym mowa w 

ust. 12 od dnia przedłożenia kopii tej Umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

14 Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, przy czym 

wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o 

wartości większej niż 50 000.00 zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z 

oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

określony w ww. Umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż termin określony w ust.4 lit 

a), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie  14 dni  od dnia otrzymania wezwania, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Powyższe zasady stosuję się odpowiednio do 

zmiany Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące 

część przedmiotu Umowy. 

15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której 



Numer sprawy WAG.II.261.1.3.2020 

8 

 

przedmiotem są dostawy lub usługi w razie nieprzedłożenia jej uprzednio do Zamawiającego 

w przypadkach, o których mowa w ust. 14.  

16 Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na 

koszt Wykonawcy.  

17 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające Umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

18 Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo 

lub zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 

w ust.4 –13. 

19 W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

Umową. 

20 Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 

lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

21 W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 

języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii 

Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

22 Łączna kwota wynagrodzeń i innych należności przewidziana na rzecz Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, nie może przekraczać kwoty 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6  ust. 1 Umowy. 

23 Niezależnie od zasad opisanych w ust.1. –22 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

lub rezygnacji z  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 
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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 ust . 23 a) powyżej zostaną przekazane do 

oceny przez Zamawiającego w terminie co najmniej na 5 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. 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki płatności  

1 Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, zgodnie z Ofertą („Formularz oferty”) stanowiącą 

załącznik nr 2 do Umowy, wynosi ... zł (słownie:...). 

2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy ... w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem ust. 3-22. 

3 Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę i warunkiem dokonania zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego jest uprzednie należyte wykonanie przedmiotu Umowy 

przez Wykonawcę, które będą realizowane w okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi), co 

zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu odbioru końcowego robót, bez 

określenia w nim zastrzeżeń lub wad przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszego paragrafu. 

4 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą dowody na dokonanie zapłaty 

każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców przysługującego im 

wynagrodzenia oraz : 

a) oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierające zapewnienie 

Wykonawcy, że zapłacił każdemu z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców 

przysługujące im wynagrodzenie, a w przypadku wystąpienia przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę w stosunku do Zamawiającego z żądaniem zapłaty 

wynagrodzenia za czynności wykonane przez Podwykonawcę lub dalszych 

Podwykonawców, oraz, że Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie i skutecznie zwolnić 

Zamawiającego z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń, 

b) oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności każdego z Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców, w których stwierdzą oni, że otrzymali od Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy całość przysługującego im wynagrodzenia z 

tytułu wykonania czynności w ramach realizacji zamówienia określonego w niniejszej 

Umowie, oraz, że zrzekają się oni wszelkich roszczeń w stosunku do Zamawiającego z 

tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie czynności w ramach realizacji zamówienia 

określonego w niniejszej Umowie oraz dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.  
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5 Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je Wykonawcę, Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zobowiązań Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

6 Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub w terminie określonym w 

przedłożonej Zamawiającemu Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymaganego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 

wymaganego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

7 Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

8 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.7, podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

9 Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust.6 jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, dostaw lub usług, a Wykonawca 

nie złoży w trybie określonym w ust.7 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej 

zapłaty. 

10 Bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty i 

będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11 Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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12 Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będzie wystawione przez 

Wykonawcę: faktura, o której  mowa w ust. 2, przedstawiona Zamawiającemu, oświadczenia 

i dowody, o których mowa w ust. 4  wraz: 

a) z protokołem odbioru końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru robót wykonanych 

przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane 

lub przez Podwykonawców, którzy przedłożyli Zamawiającemu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi za wykonane przez nich 

dostawy lub usługi, 

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności lub innymi dowodami 

potwierdzającymi zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 

13 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust.4 i 12 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w ust. 4 i 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

14 Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą.  

15 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 7 

zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 

budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w 

zakresie mającym wpływ na zasadność i wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę 

wymagalność.  

16 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 7 i wykaże 

niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w 

ust.7 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

17 Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 7 i potwierdzi 

zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.7, a 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

18 Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót 

budowlanych. 
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19 Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 

ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności 

do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej 

płatności lub kwoty ważnie złożonej do depozytu sądowego.  

20 Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

21 Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy 

się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą 

zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

22 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.  

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

24 Obowiązuje niezmienność ceny w okresie trwania Umowy. 

25 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 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót, oraz za 

spełnianie wymogów określonych w niniejszej Umowie, w normach i przepisach prawa. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i 

rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres, na jaki została udzielona gwarancja jakości 

i rękojmia.  

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na okres … miesięcy (min. 36) od daty 

odbioru przedmiotu Umowy. 

4. Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy, które będą realizowane w okresie trwania gwarancji 

jakości i rękojmi) i podpisanie przez Strony protokołu odbioru robót bez stwierdzenia 

zastrzeżeń lub wad, rozpoczyna bieg terminu z tytułu gwarancji jakości i rękojmi określonego 

w ust. 3. 

5. Wszystkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji jakości i rękojmi ponosi 

Wykonawca. 
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i 

prawne przedmiotu Umowy.  

7. Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę w niniejszej Umowie obejmują w 

szczególności zapewnienie udzielone przez Wykonawcę, że  przedmiot Umowy jako całość, 

a także każdy z jego elementów, spełnia wymogi jakościowe, funkcjonalne i techniczne 

określone w umowie i załącznikach do Umowy oraz, że przedmiot Umowy spełnia 

wymagania zgodności z prawem i odpowiednimi normami. 

8. Gwarancja jakości i rękojmia udzielone przez Wykonawcę w niniejszej Umowie obejmuje 

roboty oraz wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę.  

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji jakości i rękojmi także po 

upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W 

takim przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają po upływie okresu gwarancyjnego 

podanego w ust. 2 biegnącego od dnia ujawnienia wady. 

10. Wadą w rozumieniu niniejszej Umowy jest w szczególności każde:  

a) nienależyte wykonanie robót przez Wykonawcę, 

b) inne niż określone w punktach a) nie spełnianie przez przedmiot Umowy wymogów 

określonych w Umowie, załącznikach do Umowy, przepisach, lub normach. 

11. W razie pojawienia się w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad, Zamawiający zgłosi wadę 

Wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres .............. lub na piśmie w terminie do 

14 dni od daty jej stwierdzenia. Wykonawca oświadcza, że czas reakcji Wykonawcy na 

zgłoszoną wadę nie przekroczy 3 dni roboczych Zamawiającego od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego do podjęcia naprawy. 

12. Wykonawca oświadcza, że łączny czas usunięcia wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi, 

liczony od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia zakończenia naprawy nie 

przekroczy 7 dni, z zastrzeżeniem ust. 13. 

13. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w terminie, o którym mowa 

w ust.12, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

14. Usunięcie wady przedmiotu Umowy polegać będzie na przywróceniu pełnej poprawności 

wykonania przedmiotu Umowy. Przez pełną poprawność wykonania przedmiotu Umowy 

rozumie się stan polegający na należytym wykonaniu robót. 

15. Warunki gwarancji jakości i rękojmi opisane w dokumentach gwarancyjnych przedmiotu 

Umowy lub jego elementów nie mogą być sprzeczne z warunkami gwarancji jakości i 

rękojmi wynikającymi z Umowy. W przypadku zaistnienia sprzeczności, o której mowa w 

zdaniu poprzedzającym strony związane są warunkami gwarancji jakości i rękojmi 

określonymi w Umowie, chyba, że warunki gwarancji jakości i rękojmi opisane w 

dokumentach gwarancyjnych przedmiotu Umowy lub jego elementów są korzystniejsze dla 

Zamawiającego. 

16. Niezależnie od zapisów niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługują także uprawnienia z 

tytułu rękojmi i gwarancji wynikające z przepisów kodeksu cywilnego. 
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§ 8 

Umowa o zachowaniu poufności 

Wykonawca zobowiązany zostaje do zawarcia umowy o zachowaniu poufności stanowiącej 

załącznik nr 4 do Umowy oraz zobowiązuje się do złożenia w formie pisemnej oświadczenia 

zgodnego z treścią załącznika nr 1 do umowy o zachowaniu poufności, które to oświadczenie 

Wykonawca doręczy przed rozpoczęciem wykonywania Umowy. 

§ 9 

Kary umowne 

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 przedmiotu Umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu całości robót i zgłoszenia ich gotowości do odbioru - w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1, 

b) za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 

ust. 1, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu Umowy zgłoszonych zgodnie z § 7 - 

w wysokości 250,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 12 , 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 10 000,00 zł 

(słownie złotych: dziesięć tysięcy) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na 

rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w Umowie o podwykonawstwo, za każdy dzień  

opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, 

w wysokości wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych 

określonego w tej Umowie za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy określonego w tej 

Umowie za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmianę, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw 

lub usług w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 złotych (słownie złotych: pięćset złotych za każdy 

dzień opóźnienia w doprowadzeniu do dokonania tej zmiany, w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 

§ 5 ust. 14, 

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy przez inny 

podmiot niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca robót budowlanych skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 

określonymi Umową - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

j) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów w wysokości 1 000,00 zł, 

(słownie złotych: tysiąc) za każdy dzień  liczony od daty wezwania do ich usunięcia przez 

osobę, o której mowa w § 1 ust. 8 Umowy, 
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k) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o 

których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 5 % wynagrodzenia o jakim mowa w § 6 ust. 1, za każde naruszenie. 

2. Kwota naliczonych kar umownych należnych na podstawie Umowy 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. Z zastrzeżeniem ust. 5, w terminie do 15 lipca 2020r. Zamawiający ma prawo do 

wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, lub odstąpienia od Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę postanowień 

niniejszej Umowy, polegających w szczególności na: 

a) nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków określonych w § 2 ust. 2, 

b) nie wykonaniu przedmiotu Umowy  co najmniej 10 dni po upływie któregokolwiek z 

terminów określonych w § 3. 

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

Umowy w innych okolicznościach przewidzianych w Umowie, art. 143 c ust. 7 z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w przepisach kodeksu cywilnego 

dotyczących umowy o dzieło i umowy sprzedaży. 

6. W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, oraz w przypadku 

odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawo uzyskania zapłaty kar umownych 

należnych mu na podstawie Umowy.  

§ 10  

Umowy o pracę 

1 Wykonawca oświadcza, że Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca będzie 

zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm .) w okresie realizacji przedmiotu Umowy 

osoby, które będą wykonywać roboty malarskie, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu 

pracy. Wymagania określone w zdaniu poprzedzającym nie dotyczą osób pełniących nadzór 

nad wykonywanymi pracami (m. in. kierownik budowy), przynależących do właściwej izby 

samorządu zawodowego oraz nie dotyczy składających oferty osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego wykonywania tych robót oraz 

wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych robót 

na rzecz spółki. 

2 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 § 1 ust. 8 Umowy terminie 

przez nią wskazanym - nie krótszym niż 3 dni, pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogu, 

o którym mowa w ust. 1 wraz z dowodami zatrudnienia osób wykonujących czynności, o 

których mowa w ust. 1, tj. w szczególności: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, np. potwierdzenie zawarcia umowy o pracę, o której mowa w Kodeksie 

Pracy przygotowane na podstawie wzoru określonego w załączniku nr 4 do Umowy, lub 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

c) innych dokumentów, 
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

3 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów zatrudnienia osób wykonujących czynności 

bezpośrednio związane z realizacją robót, o których mowa w ust. 1, w terminie wskazanym 

zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób 

świadczących usługę na podstawie umowy o pracę. 

4 Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za każdą 

osobę, w 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. 1), 
   D - liczba dni  w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie.  

2. Nie dopuszcza się zmian postanowień niniejszej Umowy naruszających postanowienia  

art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym lub w interesie Zamawiającego, 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. 

 

§12 

Przepisy prawa 

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie: 

a) przepisy kodeksu cywilnego, 

b) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 

c) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

d) inne przepisy prawa polskiego. 

§ 13 

Spory 

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy dla Zamawiającego. 

§ 14 

Ilość egzemplarzy 
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Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca         Zamawiający 
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Załącznik nr 3 do umowy 

Kraków dn. ......................... 

PROTOKÓŁ ODBIORU  PRZEDMIOTU UMOWY 

  

Obiekt  

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

Adres  

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

Zakres prac: 

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

Wykonawca: 

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

1) Roboty zostały rozpoczęte w dniu .......................... w dniu zakończone .............................. 

 

2) Termin umowny zakończenia robót .................................. r. 

 

3) Roboty zostały wykonane/ nie zostały wykonane  zgodnie/nie zgodnie* z dokumentacją 

techniczną/specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót/nadzorami 

autorskimi/obowiązującymi przepisami i normami/sztuką budowlaną oraz wymogami 

zamawiającego*. 

4) Nie stwierdzono wad/stwierdzono następujące wady 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

5) Wykonawca na powyższe prace udziela gwarancji: ................................................................... 

 

6) Wykonawca przekazał/nie przekazał*, certyfikaty zgodności i atesty materiałów, 

zamawiającemu w dniu ............................... r./  

 

7) Ustalenia dodatkowe: 

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

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

 

8) Na tym zakończono i podpisano.  

* niepotrzebne skreślić 

Podpisy przedstawicieli: 

Zamawiającego     Wykonawcy 

 

 ..............................................     ....................................... 
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Załącznik nr 4 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; 
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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 § 

9 ust. 1 lit. k)  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 reprezentujące Wykonawcę złożą oświadczenie zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy 

Informacji Poufnych według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, które Wykonawca 

przekaże Zamawiającego przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy podstawowej. 

 

  

§ 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. 
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ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Umowy o zachowaniu poufności 

 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

 

Ja niżej podpisany……………………………… (nazwisko i imię), reprezentując w dniu/w okresie 

……………………………...…… Wykonawcę 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 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), podajemy następujące informacje:     

● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: 

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Małopolskim Oddziale Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, z którym 

mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:  

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków 

▪ za pomocą platformy ePUAP 

▪ e-mailem: iod@nfz krakow.pl 

▪ telefonicznie: 12 29 88 045 

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z 

Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych z 

którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków 

▪ poprzez formularz ESP na stronie: http://nfz-krakow.pl/ 

▪ e-mailem: iod@nfz krakow.pl 

▪ telefonicznie: 12 29 88 045 

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożoną ofertą, zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub  zamówieniem 

dostaw oraz ich realizacją. 

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:  

▪ 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, w tym art. 6 ust. 1 lit 

c) oraz w przypadku zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit b); 

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;  

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym Dział VI;  

▪ ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 



Numer sprawy WAG.II.261.1.3.2020 

22 

 

▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; 

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, osoby 
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych oraz art. 135 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych). Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa 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. 

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu, Wnioskodawcy przysługuje: 

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;   

▪ prawo sprostowania danych; 

▪ ograniczenia przetworzenia; 

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale może wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a ich nie 

podanie uniemożliwi rozpatrzenie oferty, zawarcie umowy lub/i jej realizację, zlecenie usług lub zamówienie dostaw oraz ich realizację.  

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA       

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania. 

 

 

  



Numer sprawy WAG.II.261.1.3.2020 

23 

 

 

 

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 W y konawca) 

 

Dotyczy: realizacji Umowy z dnia ....... zawartej w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na  Wykonanie robót malarskich wraz z położeniem wykładziny 

podłogowej w budynkach MOW NFZ w Krakowie, nr postępowania WAG.II.261.1.3.2020 
 

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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