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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

UMOWA 

(PROJEKT) 

 

Zawarta w dniu ………………. 2018 r. w Łodzi pomiędzy: 

 

Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 

z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, 

będącym płatnikiem podatku VAT, NIP 107-00-01-057, 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą w …………………………………………………………………………………..…….., 

wpisanym do ………………………………………………………………………..………………, 

będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: ……………………………………….…………………., 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/ŁOW NFZ/1/2018 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1579) o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa przełączników SAN/LAN oraz przełączników 

warstwy dostępowej. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, zakupiony 

w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. 

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy spełnia w całości wymagania zawarte przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy 

z dnia ……………….. 2018 r. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z najwyższą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi standardami i normami. 

5. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przystępując do realizacji niniejszej mowy będzie 

uprawniony do korzystania z narzędzi i środowisk informatycznych niezbędnych 

do prawidłowego zrealizowania umowy, przy czym uprawnienia te wynikać będą z zawartych 

przez Wykonawcę umów licencyjnych, chyba że Wykonawca w opisanym zakresie korzystać 

będzie z informatycznych narzędzi lub informatycznych środowisk, których jest właścicielem 

lub dostępnych nieodpłatnie i niewymagających zgody ich właściciela lub autora. 

6. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że oprogramowanie eksploatowane przez Zamawiającego 

będzie działało zgodnie z jego parametrami i zgodnie z oprogramowaniem stanowiącym 
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środowisko pracy zainstalowane u Zamawiającego, udostępniane przez Zamawiającego. 

W przypadku konieczności zmiany konfiguracji, Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia nowej konfiguracji, która wymaga akceptacji Zamawiającego, ale nie 

wymaga aneksu do Umowy. Ponadto Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że realizacja 

niniejszej umowy nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich 

i praw własności przemysłowej oraz będzie posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty i licencje. 

7. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że żaden z elementów oprogramowania dostarczonego 

przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy, nie będzie posiadać mechanizmów 

umożliwiających przekazywania bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek danych innym 

podmiotom, w tym Wykonawcy oraz producentowi dostarczonego oprogramowania. 

8. W przypadku realizacji umowy poza siedzibą Zamawiającego, jeśli jest to uzasadnione 

ze względu na charakter prac, Wykonawca będzie realizował wdrożenie na zasadzie zdalnego 

dostępu do środowiska Zamawiającego tj. wyłącznie serwera na którym zostanie zainstalowane 

oprogramowanie. 

9. Integralną częścią niniejszej umowy jest: dokumentacja postępowania przetargowego, w tym 

w szczególności SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy z dnia ………… 2018 r. 

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u 

Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji 

niniejszej umowy. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dołączone do oprogramowania identyfikatory, 

licencje i inne dokumenty określające producenta, legalność, jakość wykonania, standard, 

zgodność z polskimi i międzynarodowymi normami. 

12. Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne. 

 

§ 2 

Termin wykonania 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustala się na okres: … dni 

kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……. 2018 r. 

2. Warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu umowy jest podpisanie przez strony 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia wskazanego w ust. 1. 

 

§ 3 

Zobowiązania stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat 

Wykonawcy uzyskanych w związku z realizacją umowy. 

2. W celu zapewnienia skutecznej ochrony oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań 

wynikających z umowy Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy o zachowaniu 

poufności wraz z załącznikiem w postaci oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania 

poufności, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy podstawowej. 
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§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 

(wartość umowy) wynosić będzie: …….. zł brutto (słownie: …… złotych). 

1. Wartość przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość kosztów związanych 

z realizacją zadania, w tym m.in.: koszt zakupu oraz dostawy, koszty usługi konfiguracji 

i uruchomienia, koszty gwarancji oraz wsparcia. 

2. Wynagrodzenie pozostanie niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

§ 5 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez sporządzenie protokołu odbioru. 

2. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury za dostarczony przedmiot umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 3 – 4. 

3. Wszelkie zastrzeżenia wobec przedmiotu umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w protokole 

wskazanym w ust. 1, jeżeli stwierdzi, że przedmiot umowy nie odpowiada warunkom 

uzgodnionym przez Strony. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń faktura będzie mogła być 

wystawiona, po usunięciu nieprawidłowości objętych zastrzeżeniami. 

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający może: 

a) pisemnie wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni 

roboczych, w celu usunięcia stwierdzonych protokołem nieprawidłowości 

w przedmiocie umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

b) odstąpić od umowy - w przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy jest 

niekompletny, bądź zawiera istotne wady/usterki uniemożliwiające jego wykorzystanie 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a Wykonawca uchyla się bądź nie zdoła 

uzupełnić braków lub usunąć wad/usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w wezwaniu. Prawo odstąpienia w tym przypadku wykonuje się przez złożenie 

Wykonawcy oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu 

terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

5. Osobami upoważnionymi do dokonania odbioru przedmiotu umowy są:  

a) ze strony Zamawiającego: 

- Pan/i ………….,  tel. ……………, e-mail: …………………..,, 

- Pan/i ………….., tel…………….., e-mail: ………………….... 

b) ze strony Wykonawcy są: 

- Pan/i ………….,  tel. ……………, e-mail: …………………..,, 

- Pan/i ………….., tel…………….., e-mail: ………………….... 

 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Po wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca wystawi fakturę. 

2. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę w następujący sposób: 

Nabywca: 

Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 107-00-01-057, 

mailto:tomasz.krawczyk@nfz-lodz.pl
mailto:krzysztof.lukaszczyk@nfz-lodz.pl
mailto:tomasz.krawczyk@nfz-lodz.pl
mailto:krzysztof.lukaszczyk@nfz-lodz.pl
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Odbiorca-płatnik: 

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź 

i przesłana na adres Odbiorcy-płatnika. 

2. Zapłata faktury nastąpi po wykonaniu umowy, w formie przelewu na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze, w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

3. od daty jej doręczenia Zamawiającemu i nastąpi przelewem na konto w niej wskazane. 

4. Terminem dokonania zapłaty jest moment obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 7  

Gwarancja, wsparcie, serwis 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wsparcie własne oraz producenta przedmiotu niniejszej 

umowy przez okres …….. miesięcy. 

2. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby 

na koszt Wykonawcy w miejscu instalacji sprzętu, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to 

wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza 

siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

3. Bieg terminu wsparcia wskazany w ust. 2 rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru, 

o którym mowa w § 2 ust 1 i § 5 ust. 3 umowy, bez uwag i zastrzeżeń. 

4. W ramach wsparcia Wykonawca zobowiązuje zapewnić Zamawiającemu przez okres 3 

miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, wsparcie 

mailowe/telefoniczne w rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją systemu Cisco 

ISE po aktualizacji. 

5.  Zgłoszenia Wykonawcy awarii, błędów lub usterek odbywać się będzie za pomocą poczty 

elektronicznej na adres e-mail: …………….. lub telefonicznie nr tel. ……… Każde zgłoszenie 

powinno zostać potwierdzone przez Wykonawcę w ciągu 1 godziny za pomocą poczty 

elektronicznej na adres e-mail: eksploatacja@nfz-lodz.pl 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto 

przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

wykraczający poza termin, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, liczonych do dnia 

wykonania przedmiotu umowy bądź do dnia odstąpienia Zamawiającego od umowy 

zgodnie z § 5 ust. 4 lit. b oraz § 9 umowy, 

b) opóźnienia w uzupełnieniu bądź usunięciu wad lub usterek – w wysokości 0,2% wartości 

brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

uzupełnienie, wymianę przedmiotu umowy, usunięcie wad bądź usterek, liczonych do dnia 

uzupełnienia, wymiany bądź usunięcia lub do dnia przekroczenia przez wysokość 

naliczonych kar umownych za opóźnienie wartości elementu przedmiotu umowy, którego 

uzupełnienie, wymiana bądź usunięcie dotyczą, 

c) opóźnienia potwierdzenia zgłoszenia, o którym mowa w § 7 ust. 5 umowy - w wysokości 

0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdą 

mailto:eksploatacja@nfz-lodz.pl
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rozpoczęta godzinę opóźnienia, liczonych do momentu przyjęcia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zgłoszenia nie dłużej jednak niż do 48 godzin. 

d) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, 

Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 459). 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu oraz potrąceniu z faktury. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

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

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Niezależnie od przyczyn wskazanych w § 5 ust. 4 lit b umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy, w przypadku, gdy realizacja umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

będzie się wydłużać ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy i ostatecznie, gdy 

Wykonawca, pomimo wezwania go przez Zamawiającego nie wykona przedmiotu umowy do 

dnia wskazanego w wezwaniu. Prawo odstąpienia w tym przypadku wykonuje się przez 

złożenie Wykonawcy oświadczenia na piśmie w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu 

terminu wskazanego w wezwaniu. Niezależnie od terminu wskazanego w wezwaniu 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust 1 lit. a 

umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia 

działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne. 

Prawo odstąpienia w tym przypadku wykonuje się przez złożenie Wykonawcy oświadczenia 

na piśmie w terminie 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji co do okoliczności 

wskazanych w zdaniu poprzednim. 

 

§ 10 

Zmiany umowy 

Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga zgody Stron i sporządzenia pod rygorem nieważności 

pisemnego aneksu. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz.1579) oraz ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459). 

2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony 

zobowiązują się w pierwszej kolejności załatwić polubownie, a w przypadku niemożności ich 
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polubownego załatwienia, strony mogą poddać je rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione na rzecz osób 

trzecich, wyłącznie za pisemną zgodą Stron. 

5. Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich zmianach swoich adresów 

do doręczeń pod rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane sobie 

w związku z realizacją umowy wysyłane będą na adresy Stron wskazane w komparycji umowy, 

ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do projektu umowy 

 

Łódź, dnia …………… 2018 r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Zamawiający: 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032, 

będącym płatnikiem podatku VAT, NIP 107-000-10-57, 

reprezentowanym przez: 

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

 

Wykonawca: 

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

z siedzibą w …………………. przy ul.                                           , kod pocztowy                          , 

będący płatnikiem VAT, NIP:                                                   , REGON:                                         , 

wpisana do                                                                                                                                            

reprezentowaną przez: 

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

 

 

PRZEDMIOT ODBIORU 

 

Zgodny z postanowieniami umowy nr ………./2018 zawartej w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nr ZP/ŁOW NFZ/1/2018 prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1579). 

 

1. Dostawa/Usługa została wykonana zgodnie/niezgodnie* z obowiązującymi przepisami/umową/ 

wymaganiami Zamawiającego*. 

 

2. Nie stwierdzono/stwierdzono nieprawidłowości*: 

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

 

3. Termin usunięcia nieprawidłowości ...................................................................................... 

 

4. Dodatkowe ustalenia: 

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

 

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

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Podpis przedstawiciela Zamawiającego:  Podpis przedstawiciela Wykonawcy: 

 

 

 

………………………………………   ……………………………………… 
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Załącznik nr 2 do projektu umowy  

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ 

 

zawarta w dniu ……….. 2018 r. pomiędzy: 

 
 

Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 

z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, 

będącym płatnikiem podatku VAT, NIP 107-00-01-057, 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………,

z siedzibą w …………………………………………………………………………………..…….., 

wpisanym do ………………………………………………………………………..………………, 

będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: ……………………………………….…………………., 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą, 

 
W związku z podpisaniem umowy nr ……/2018 z dnia ……….. 2018 r., której przedmiotem jest 

zakup i dostawa przełączników SAN/LAN oraz przełączników warstwy dostępowej, zwanej 

dalej „umową podstawową”, strony w celu właściwej ochrony danych poufnych udostępnianych 

wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiają co następuje: 

 

§ 1. 

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

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny 

sposób, dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony 

związanych z realizacją umowy podstawowej, 

2) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami stron w związku 

z realizacją umowy oraz informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego. 

 

§ 2. 

1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej 

zostały mu przekazane; 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy 

w zakresie realizacji umowy;  

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich 

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

Wykonawcy; 

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy 

podstawowej ze strony Wykonawcy, którym informacje te są niezbędne dla prawidłowej 

realizacji umowy; 
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5) poinformowania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, o zachowaniu 

poufności o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, 

pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania 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 udzielona zostanie na taką 

czynność pisemna zgoda i dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku 

z realizacją umowy. Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych 

na potrzeby realizacji umowy osobom biorącym udział w realizacji umowy podstawowej 

ze strony Wykonawcy, które okażą upoważnienie Zamawiającemu do udziału 

w realizacji umowy; 
7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, 

niezwłocznego zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów 

zawierających jakiekolwiek Informacje Poufne Zamawiającemu, wraz ze wszystkimi 

kopiami, będącymi w jego posiadaniu. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, 

o których mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdą ujawnioną Informację Poufną, 

na żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni od dnia ujawnienia Informacji Poufnej. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania 

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

poszkodowaną przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2. 

4. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą oświadczenie 

zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego 

w załączniku do umowy, które Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu. 

 

§ 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 lub 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. 
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§ 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. Strony poddają pod rozstrzygnięcie sporów, powstałych na gruncie niniejszej umowy, 

właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu. 

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie 

w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

 

§ 8. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 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. 

 

 

Podpisano w imieniu Wykonawcy  Podpisano w imieniu Zamawiającego: 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Zakup i dostawa przełączników SAN/LAN oraz przełączników warstwy dostępowej” 

nr postępowania: ZP/ŁOW NFZ/1/2018 

 

11 

Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

……………………………… 

(PESEL) 

 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

Ja niżej podpisany, w związku z realizacją umowy ………….….. zawartej z Łódzkim Oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia [dalej: ŁOW NFZ], z uwagi na udostępnianie 

Informacji Poufnych*, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji 

umowy, przedmiotem której jest świadczenie jest zakup i dostawa przełączników SAN/LAN 

oraz przełączników warstwy dostępowej, niezależnie od formy w jakiej zostały 

mi przekazane; 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w 

celu realizacji umowy. 

 
Zgodnie z zapisami art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych [Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016] - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w niniejszym oświadczeniu przez ŁOW NFZ na potrzeby związane z realizacją zawartej umowy. 
 

Miejscowość, data  Czytelny podpis 

   
 

Zgodnie z zapisami art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016] 

informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 58, 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją zawartej umowy na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) - c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarzadzania 

mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych 

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy oraz w zakresie 

niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy 

oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz.U.2018.217 

j.t.] 

4. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych, tel. 42 275 40 28, 

IOD@nfz-lodz.pl 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w zakresie 

dobrowolnego podania danych,  

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową 

realizacji umowy. 

 

Miejscowość, data  Czytelny podpis 

   
*„poufność” – terminologia nie mająca odniesienia do ustawy o ochronie informacji niejawnych [Dz.U.2018.412 t.j.], 

mailto:IOD@nfz-lodz.pl

