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UMOWA nr …./2019 

/PROJEKT/ 

 

zawarta w dniu …………………………. 2019 r. w Łodzi pomiędzy: 

 

Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 

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

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

reprezentowanym przez: 

Pana Artura Olsińskiego – Dyrektora, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………….... 

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

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

działającym na podstawie ……………………………………………..… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

§ 1 

Strony oświadczają, iż do niniejszej umowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) nie stosuje się, zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach 

biurowych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednią 

wiedzę, doświadczenie i zaplecze techniczne w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca przedmiot umowy wykona z materiałów własnych. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ….. oraz szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, określający liczę i rodzaj urządzeń jakie mają być 

zamontowane oraz całkowity koszt wykonania instalacji. 

5. Wszystkie prace objęte niniejszą umową wykonywane będą w ustalonym wcześniej przez obie 

strony terminie. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań w sposób należyty i zgodny 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność majątkową 

za ewentualne szkody spowodowane przez swoich pracowników w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

3. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli upoważnionych do współpracy przy 

realizacji umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: 
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………………………………………, nr tel. ……, nr faksu: ……, adres e-mail: ……, 

………………………………………, nr tel. ……, nr faksu: ……, adres e-mail: ……, 

2) ze strony Wykonawcy: 

………………………………………, nr tel. ……, nr faksu: ……, adres e-mail: ……, 

………………………………………, nr tel. ……, nr faksu: ……, adres e-mail: ……, 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 upoważnione są do podpisywania protokołu wykonania usługi, 

o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

5. Ewentualna zmiana osób o których mowa w ust. 3 będzie wymagała jednostronnego 

oświadczenia Zamawiającego lub Wykonawcy, skierowanego odpowiednio do Zamawiającego 

bądź Wykonawcy. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości 

……………….. zł (słownie: …………………………….), w tym należny podatek VAT. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji umowy strony ustalają na dzień … 2019 r., a termin zakończenia 

na dzień …….2019 r. Terminem zakończenia prac jest dzień sporządzenia i podpisanego przez 

strony protokołu wykonania usługi, którego wzór stanowi załącznik nr 2. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w formie 

przelewu na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury Zamawiającemu. 

4. Faktury wystawiane będą na: 

 Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, 

NIP: 107-00-01-057; 

 Odbiorca-płatnik: Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź; 

i przesyłane na adres Odbiorcy - płatnika. 

5. Termin zapłaty uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na zamontowane urządzenia. 

2. Gwarancja będzie liczna od daty podpisania protokołu wykonania usługi, o którym mowa w § 4 

ust. 2 niniejszej umowy. 

3. Gwarancja będzie świadczona w miejscu instalacji urządzeń, a jeżeli jest to technicznie 

niemożliwe, to wszystkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi 

gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca 

usunie je nieodpłatnie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 5 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wad, usterek na adres e-mail: ……………………. 

5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, nie usunie on wad, usterek 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę 

do usunięcia wad, usterek, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie związane z tym 

koszty w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, wystawionej przez 

Zamawiającego. 

6. W przypadku konieczności wykonania prac nieobjętych niniejszą umową Strony dopuszczają 

wykonanie ich na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w tym zakresie. 
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7. Powierzenie przedmiotu umowy osobom trzecim wymaga zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1.1 nieprzystąpienia Wykonawcy do prac w ustalanym wcześniej przez Strony terminie, 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia, 

1.2 niewykonania umowy w ustalonym terminie, umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

1.3 opóźnienia w usunięciu wad, usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji, w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc 

od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Strony w celu ich usunięcia. 

2. W sytuacji gdy kary umowne nie pokrywają całej szkody, stronom przysługuje prawo żądania 

odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

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 stanowiącej załącznik nr 3 do umowy wraz załącznikami. 

Zobowiązanie to nie jest ograniczone w czasie i wiąże Wykonawcę również po wykonaniu 

przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu/wygaśnięciu (bez względu na przyczynę) bez prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

 

§ 8 

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

w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z ważnych powodów, 

w szczególności w przypadku powierzenia prac o których mowa w § 2 ust. 1 osobom trzecim, 

co do których Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa 

w § 2 ust. 4 umowy o zachowaniu poufności stanowiącej załącznik nr 3 do tej umowy. 

4. Wszelkie kwestie sporne pojawiające się na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują 

się rozwiązywać w drodze wzajemnych uzgodnień i porozumień. 

5. W przypadku nie osiągnięcia kompromisu, spory rozpatrywane będą przez sądy powszechne 

właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki 

do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
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2. Niedopuszczalna jest taka zmiana postanowień umowy lub wprowadzanie do umowy nowych 

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

§ 10 

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla 

Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:   WYKONAWCA: 
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       Załącznik nr 1 do umowy nr …/2019 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach 

biurowych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dalej ŁOW NFZ, 

w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 i ul. Wydawniczej 8. 

 

2. Tabela poniżej przedstawia wykaz urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych do zamontowania: 

Lp. 
lokalizacja/nr 

pomieszczenia 

klimatyzator 

wewnętrzny/typ/nazwa 
ilość szt. 

Klimatyzator 

zewnętrzny/typ/nazw

a 

ilość szt. 

kpl. 1 

1.  parter - 24 ZAF-09N8-A1/Rotenso 

MDV* 
1 

M40B-36HFN8-Q* 1 

2.  parter -23 ZAF-09N8-A1/Rotenso 

MDV* 
1 

3.  parter - 22 ZAF-12N8-A1/Rotenso 

MDV* 
1 

4.  parter - 14 ZAF-09N8-A1/Rotenso 

MDV* 
1 

kpl. 2 

5.  parter - 15 serwer FTXF-35A/RXF-35A 

DAIKIN* 
1 

M50D-42HFN8-Q* 1 

6.  parter - 13 ZAF-12N8-A1/Rotenso 

MDV* 
1 

7.  parter - 12 ZAF-12N8-A1/Rotenso 

MDV* 
1 

8.  parter - 17 ZAF-12N8-A1/Rotenso 

MDV* 
1 

kpl. 3 

9.  parter - 2 ZAF-09N8-A1/Rotenso 

MDV* 
1 

M40B-36HFN8-Q* 1 

10.  parter - 3 ZAF-09N8-A1/Rotenso 

MDV* 
1 

11.  parter - 10 ZAF-09N8-A1/Rotenso 

MDV* 
1 

12.  parter - 11 ZAF-09N8-A1/Rotenso 

MDV* 
1 

* lub równoważny 

 

 

3. PARAMETRY TECHNICZNE urządzeń. 

Zamawiający wymaga aby parametry zamontowanych urządzeń były nie gorsze od parametrów 

opisanych poniżej: 
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3.1 Klimatyzator wewnętrzny ZAF-09N8-A1/Rotenso MDV lub równoważny 

Oznaczenie modelu jedn. wewnętrznej: MSAFAU-09HRDN1-QRDOGW 

Oznaczenie modelu jedn. zewnętrznej: MOBO30-09HFN1QRDOGW 

Wydajność chłodnicza [kW]: 2,6 

Wydajność grzewcza [kW]: 2,9 

Zasilanie [V]: 220-240 

Średni pobór mocy chłodzenie/grzanie [W]:  

Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie: A++ / A+ 

Współczynnik energetyczny ERR [W/W]: 3,38 

Współczynnik energetyczny COP [W/W]: 3,77 

Współczynnik energetyczny chłodzenie SEER [W/W]: 6,2 

Współczynnik energetyczny grzanie SCOP [W/W]: 4,0 

Poziom hałasu max/min [dB(A)] jednostka wewnętrzna: 52 

Poziom hałasu max/min [dB(A)] jednostka zewnętrzna: 60 

Czynnik chłodniczy: R410A 

Średnica rur ciecz/gaz [mm]: 6.35 / 9.52 

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) 

[m]: 
25 

Max różnica poziomów jedn. wewnętrznej i jedn. zewnętrznej 

[m]: 
 10 

Wymiary jedn. wewnętrznej (wys x szer x głęb) [mm]: 720x194x285 

Wymiary jedn. zewnętrznej (wys x szer x głęb) [mm]: 770x300x555 

Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych chłodzenie 

[°C]: 
-15 ~ 50 

Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych grzanie [°C]:  15 ~ 30 

 

3.2 Klimatyzator wewnętrzny ZAF-12N8-A1 Rotenso MDV lub równoważny 

Oznaczenie modelu jedn. wewnętrznej: MSAFBU-12HRDN1-QRDOGW 

Oznaczenie modelu jedn. zewnętrznej: MOBA30-12HFN1-QRDOGW 

Wydajność chłodnicza [kW]: 3,5 

Wydajność grzewcza [kW]: 3,8 

Zasilanie [V]: 220-240 

Średni pobór mocy chłodzenie/grzanie [W]:  

Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie: A++ / A+ 

Współczynnik energetyczny ERR [W/W]: 3,69 

Współczynnik energetyczny COP [W/W]: 3,19 

Współczynnik energetyczny chłodzenie SEER [W/W]: 6,1 

Współczynnik energetyczny grzanie SCOP [W/W]: 4,0 

Poziom hałasu max/min [dB(A)] jednostka wewnętrzna: 53 

Poziom hałasu max/min [dB(A)] jednostka zewnętrzna: 59 
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Czynnik chłodniczy: R410A 

Średnica rur ciecz/gaz [mm]: 6.35 / 9.52 

Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) 

[m]: 
25 

Max różnica poziomów jedn. wewnętrznej i jedn. zewnętrznej 

[m]: 
10 

Wymiary jedn. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.) [mm]: 810x194x285 

Wymiary jedn. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.) [mm]: 770x300x555 

Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych chłodzenie [°C]: -15 ~ 50 

Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych grzanie [°C]: -15 ~ 30 

 

3.3 Klimatyzator wewnętrzny FTXF-35A/RXF-35A DAIKIN lub równoważny 

Wydajność chłodnicza (nominalna) kW 3,5 

Wymiary jedn. zewnętrznej (wys. x szer. x głęb.) mm 550x658x275 

Wydajność grzewcza (nominalna) kW 3,5 

Wymiary jedn. wewnętrznej (wys. x szer. x głęb.) mm 286x770x225 

Waga jedn. wewnętrznej kg 9 

Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej (chł) 

dBA 
23/27/43/- 

Zakres pracy jednostki zewnętrznej: chłodzenie - Temp. Zewn. 

Min.~Max. CDB 
-10~46 

Zasilanie agregat zewnętrzny Hz/V 1~50/220/240 

Zasilanie jednostka wewnętrzna Hz/V 1~/50/220-240 

Zakres pracy jednostki zewnętrznej: grzanie - Temp. Zewn. 

Min.~Max. CWB 
-15~18 

Waga jedn. zewnętrznej kg 31 

Klasa energetyczna  A++ 

Gwarancja okres/lata 3 lata 

Czynnik chłodniczy R32 

 

3.4 Klimatyzator zewnętrzny M40B-36HFN8-Q lub równoważny 

Wydajność  chłodzenie kW 10,6 

 grzanie kW 11,1 

Pobór mocy chłodzenie kW 3,52 

 grzanie kW 3,17 

EER  kW/ kW 2,91 

SEER   6,5 

COP  kW/ kW 3,51 

SCOP   4,0 

Klasa energetyczna chłodzenie/ grzanie  A++/A+ 

Maksymalny pobór mocy  kW 4,6 
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Przepływ powietrza  m3/h 4002 

Poziom ciśnienia akustycznego  dB(A) 63 

Poziom mocy akustycznej  dB(A) 68 

Wymiary szer. x gł. x wys. mm 946x410x810 

Waga  kg 68,8 

Czynnik chłodniczy typ  R32 

 Ilość kg 2,10 

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6,35/9,52+12,7 

Maksymalna długość całkowita  m 80 

Maks. dł. do każdej jednostki  m 35 

Maks. różnica wys. zewn. powyżej wewn. m 15 

 zewn. poniżej wewn. m 10 

 pomiędzy jedn. wewn. m 10 

Zabezpieczenie  A 25 

Zakres pracy temperatur chłodzenie oC -1550 

  oC -1524 

 

3.5 Klimatyzator zewnętrzny M50D-42HFN8-Q lub równoważny 

Wydajność  chłodzenie kW 12,3 

 grzanie kW 12,3 

Pobór mocy chłodzenie kW 3,80 

 grzanie kW 3,32 

EER  kW/ kW 3,22 

SEER   6,6 

COP  kW/ kW 3,71 

SCOP   4,0 

Klasa energetyczna chłodzenie/ grzanie  A++/A+ 

Maksymalny pobór mocy  kW 4,7 

Przepływ powietrza  m3/h 3852 

Poziom ciśnienia akustycznego  dB(A) 62 

Poziom mocy akustycznej  dB(A) 71 

Wymiary szer. x gł. x wys. mm 946x410x810 

Waga  kg 73,3 

Czynnik chłodniczy typ  R32 

 Ilość kg 2,4 

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6,35/9,52+12,7 

Maksymalna długość całkowita  m 80 

Maks. dł. do każdej jednostki  m 35 

Maks. różnica wys. zewn. powyżej wewn. m 15 

 zewn. poniżej wewn. m 10 
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 pomiędzy jedn. wewn. m 10 

Zabezpieczenie  A 30 

Zakres pracy temperatur chłodzenie oC -1550 

  oC -1524 

 

4. Szczegółowe miejsce instalacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych we wskazanych powyżej 

pomieszczeniach należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem instalacji. 

5. Przewody z czynnikiem chłodniczym oraz kable elektryczne należy poprowadzić istniejącymi 

przepustami. W przypadku braku wystarczającego miejsca w istniejących przepustach należy w ich 

śladzie wykonać nowe przepusty. Plan istniejących przepustów do wglądu u Zamawiającego. 

W przypadku budowy nowych przepustów i konieczności naruszenia istniejącej nawierzchni, po ich 

wykonaniu należy ją przywrócić do stanu z przed rozpoczęcia prac. 

6. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami 

bezpieczeństwa ppoż. 

7. W trakcie realizacji prac Wykonawca musi zabezpieczyć przed zapyleniem i uszkodzeniem 

wszystkie urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach, w których prowadzone będą prace 

instalacyjne. 

8. Wykonawca dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 

9. Zaoferowane i dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolna od jakichkolwiek wad 

fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. 

10. W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w tabeli powyżej Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć do oferty specyfikację techniczną producenta lub autoryzowanego dystrybutora 

urządzeń, kartę katalogową lub inne dokumenty wystawione przez producenta lub autoryzowanego 

dystrybutora (załączone dokumenty muszą obejmować wszystkie wymagane przez Zamawiającego 

parametry oraz muszą być dostarczone w języku polskim lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem 

na język polski). 

11. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na urządzenia. Okres gwarancji będzie liczony od dnia 

protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik 

nr 1 do umowy. 
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Załącznik nr 2 do umowy nr …/2019 

 

Łódź, dnia ……………. 2019 r. 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI 

określonej w umowie Nr………/2019 r. z dnia……….2019 r. 

 

 

1. Przedstawiciel Zamawiającego 

 

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

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy 

 

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

 

Potwierdzenie wykonania usługi  

 

 

bez zastrzeżeń / zastrzeżenia* 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów, o następujących numerach seryjnych: 

Lp. Typ/nazwa urządzenia Numer seryjny Ilość szt. Uwagi 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
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Zakres czynności: 

 

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

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

 

Zastrzeżenia stwierdzone przy odbiorze: 

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

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

Uwagi: 

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

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

 

 

Podpisy: 

ze strony Zamawiającego:    ze strony Wykonawcy: 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………….. 
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Załącznik nr 3 do umowy nr …/2019 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ 

 

zawarta dnia   2019 roku w Łodzi pomiędzy: 

Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowym Funduszem Zdrowia w Łodzi, 

pod adresem 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58, NIP 107-000-10-57, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Artura Olsińskiego – Dyrektora Oddziału 

a 

…………………………………………………………..….., 

z siedzibą ……………………………………………...……, 

działającą na podstawie ……………………………………., 

NIP ……………………., REGON: …………………..……, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………….…. 

 

W związku z podpisaniem umowy nr …../2019 z dnia ………. 2019 r., której przedmiotem jest 

dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Łódzkiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 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 podstawowej; 

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; 

5) poinformowania osób, 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. 5 umowy 

o zachowania poufności; 
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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 

upoważnienia 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 0,1 % wartości całkowitej umowy za każdą ujawnioną Informację Poufną, na żądanie 

Zamawiającego, w terminie do 14 dni od chwili ujawnienia. 

3. Za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych 

oraz z obowiązkami o których mowa w niniejszej umowie, jak również za jakiekolwiek naruszenia 

zakresu i celu ich przetwarzania, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność. 

4. 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. 

5. Wykonawca oraz osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą 

oświadczenia zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, według wzorów 

określonych w załącznikach do umowy, które Wykonawca niezwłocznie przekaże 

Zamawiającemu, przed rozpoczęciem wykonywania 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 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 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 (oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności) stanowi integralną część 

umowy o zachowaniu poufności. 

 

§ 10. 

Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 

………………………….     …………………………. 
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Załącznik nr 1 do umowy o zachowaniu poufności 

 

 

………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

dla Wykonawcy / osoby reprezentującej Wykonawcę 

 

 

Ja niżej podpisany, w związku z realizacją umowy nr ……/2019 w siedzibie Łódzkiego OW NFZ, 

z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuje się do: 

 

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

przedmiotem której jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach 

biurowych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w okresie 

realizacji zamówienia, a także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy 

w jakiej zostały mi przekazane. 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 

 

 

 

……………………………………………  …………………………………………… 
miejscowość, data     czytelny podpis 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

OFERENTÓW I KONTRAHENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

LUB ZAMIERZAJĄCYCH WSPÓŁPRACOWAĆ 

Z ŁÓDZKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NFZ 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej: RODO) - Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje: 

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Oddziale Wojewódzkim, z którym mogą się Państwo 

skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, 

 za pomocą platformy ePUAP, 

 e-mailem: sekretariat@nfz-lodz.pl. 

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, 

 telefonicznie: (42) 275 40 28, 

 e-mailem: IOD@nfz-lodz.pl. 

mailto:sekretariat@nfz-lodz.pl
mailto:IOD@nfz-lodz.pl
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 CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu i związku związanym ze złożoną ofertą / postępowaniem: 

na usługę dostawy, montażu i uruchomienia klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Łódzkiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 

prowadzonym w trybie udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 

a następnie w związku z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy, zleceniem usług lub zamówieniem dostaw 

oraz ich realizacją. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są w szczególności:  

 RODO w szczególności art. 6 ust. 1 lit c - w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach 

wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 

podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa; 

 RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit b - w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy; 

 RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit f - w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego 

interesu polegającego na weryfikacji i wyborze najkorzystniejszej oferty; 

 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; 

 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; 

 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 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (w tym na podstawie ustawy o dostępie 

do informacji publicznej, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy 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. Administrator 

danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, z zastrzeżeniem 

sytuacji gdy taki obowiązek wynika z przepisu prawa powszechnie obowiązującego. 

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane oraz przez 

czas niezbędny do obrony roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

 prawo dostępu do treści swoich danych; 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO. 

 INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rozpatrzenia oferty, zawarcia 

umowy lub/i jej realizacji, zlecenia usług lub zamówienia dostaw oraz ich realizacji. Ich niepodanie może 

uniemożliwić realizację ww. czynności. 

 INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ 

PROFILOWANIA 

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania. 
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Załącznik nr 2 do umowy o zachowaniu poufności 

 

 

………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

………………………………………… 
(nazwa Wykonawcy, adres siedziby) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

dla pracownika Wykonawcy 

 

Ja niżej podpisany, reprezentujący Wykonawcę podczas realizacji umowy nr ……/2019 w siedzibie 

Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, 

zobowiązuje się do: 

 

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

przedmiotem której jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w pomieszczeniach 

biurowych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w okresie 

realizacji zamówienia, a także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy 

w jakiej zostały mi przekazane; 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 

 

 

 

……………………………………………  …………………………………………… 
miejscowość, data     czytelny podpis 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA W ŁÓDZKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM NFZ 

DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA W ZWIĄZKU 

Z ZAWARCIEM I REALIZACJĄ UMOWY (Pzp) 
 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, dalej: RODO) - Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje: 

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 

w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Oddziale Wojewódzkim, z którym mogą się Państwo 

skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, 

 za pomocą platformy ePUAP 

 e-mailem: sekretariat@nfz-lodz.pl. 

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, 

 telefonicznie: (42) 275 40 28, 

 e-mailem: IOD@nfz-lodz.pl. 

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  w celu zapewnienia prawnie 

uzasadnionego interesu administratora polegającego na możliwości realizacji umowy zawartej 

mailto:sekretariat@nfz-lodz.pl


Strona 18 z 18 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę dostawy, montażu i uruchomienia 

klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

(nr postępowania: WPOG-IV.261.70.2019), prowadzonego w trybie udzielenia zamówienia, w odniesieniu, 

do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 

z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), (dalej:„Pzp”) oraz zapewnieniu ochrony informacji udostępnionych w związku 

z wykonywaniem umowy. 

 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania tych 

danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego. 

 ŹRÓDŁO I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator pozyskał Państwa dane osobowe w zakresie …………………………..(wpisać kategorie danych) 

od ………..……………..… z siedzibą w ……………..……..… przy ul. ………….…..…..……, 

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane oraz przez 

czas niezbędny do obrony roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

 prawo dostępu do treści swoich danych; 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO. 

 INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla realizacji postanowień umowy, zawartej 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ 

PROFILOWANIA 

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

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyhezta

