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załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA 

/PROJEKT/ 

 

Zawarta w dniu ………………. 2020 r. w Łodzi pomiędzy: 

 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30, 

reprezentowanym przez p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Pana Filipa Nowaka, 

w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa nr 1082/2020 Pan Artur Olsiński - Dyrektor 

Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z siedzibą: ul. Kopcińskiego 58, 90 - 032 Łódź, będącym 

płatnikiem VAT, NIP: 107-00-01-057, 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………...…, 

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

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

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

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………...…, 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje 

się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.), dalej: „Prawo zamówień publicznych” na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy, 

 

zwanymi dalej Stronami. 

 

§ 1 

Strony oświadczają, że do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej: „Prawo zamówień 

publicznych”, na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie służące 

do sporządzania kopii bezpieczeństwa maszyn wirtualnych oraz ich replikacji, zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oraz w ofercie Wykonawcy z dnia 

……………….. 2020 r. 

2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 11 stycznia 2021 r. 

3. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej 

umowy dla 8 hostów (serwerów) pracujących pod kontrolą systemu VMware w wersji 6.5 lub 

wyższej wyposażonych w łącznie w 16 procesorów po 18 rdzeni każdy. 

4. Licencje na oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia muszą być wieczyste, 

pozwalające na sporządzanie kopii bezpieczeństwa/replikowanie nieograniczonej liczby maszyn 

wirtualnych. 

5. Dostarczone oprogramowanie musi zostać objęte minimum 12 miesięcznym wsparciem 

producenta pozwalającym na bezpłatną aktualizację do najnowszej dostępnej wersji systemu oraz 

pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z jego instalacją, wdrożeniem i eksploatacją. 

6. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu dodatkowe zdalne (telefoniczne oraz mailowe) 

wsparcie we wdrożeniu oprogramowania w okresie minimum 4 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru w wymiarze nie mniejszym niż 50 godzin. 
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, treścią i jej 

celem, przy zachowaniu najwyższej staranności, uwzględniając zawodowy charakter 

prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi 

normami technicznymi, dobrymi praktykami i regułami. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się ze swoich zobowiązań, Zamawiający 

zobowiązuje się w zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji umowy: 

3.1 współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu umowy, 

3.2 na bieżąco zgłaszać Wykonawcy problemy związane z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

4.1 posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia i narzędzia, w tym informatyczne niezbędne 

do prawidłowego wykonania umowy, 

4.2 personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji umowy posiada doświadczenie 

i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

5.1 działania jedynie w zakresie swoich uprawnień i przestrzegania wskazówek Zamawiającego, 

5.2 przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz ochronie 

informacji prawnie chronionych, 

5.3 odtworzenia utraconych, uszkodzonych lub zmienionych, w wyniku działania Wykonawcy 

danych i programów, 

5.4 delegowania dedykowanego zespołu osób do realizacji umowy, 

5.5 wykonania umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy 

Zamawiającego, 

5.6 udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji związanej z realizacją 

przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i personelem niezbędnym do należytego 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, 

2) wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w sposób 

profesjonalny, z uwzględnieniem najlepszych praktyk. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy wszystkich ewentualnych pozwoleń, zgód, certyfikatów 

wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że w wyniku zawarcia umowy nie dojdzie do naruszenia praw osób 

trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób 

trzecich, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony Zamawiającego przed 

takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, 

a także pokryje wszelkie szkody, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do powierzenia wykonania umowy podwykonawcom. 

 

§ 5 

1. Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 

dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko. 

2. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony 

Protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. 
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3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy najpóźniej 

na 24 godziny przed planowanym terminem dostawy. 

4. Wykonawca musi zapewnić, aby wszystkie czynności odbiorcze przedmiotu umowy w tym 

również dotyczące podpisania Protokołu odbioru, zostały zakończone w terminie określonym w § 

1 ust. 2 umowy. 

5. Do zaoferowanego systemu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do jego 

siedziby: nośnik z wersją instalacyjną systemu lub dane dostępowe do pobrania systemu 

(w przypadku systemu w formie elektronicznej lub objętego subskrypcją), licencje/sublicencje 

(umowy licencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim) 

oraz wszystkie wymagane klucze licencyjne i aktywacyjne, instrukcje obsługi. W przypadku 

dostarczania licencji w formie elektronicznej należy je przesłać na adres: ................@nfz-lodz.pl. 

W przypadku rejestracji systemu drogą elektroniczną przez Wykonawcę należy użyć adresu 

poczty elektronicznej: ................@nfz-lodz.pl oraz danych adresowych Zamawiającego jeśli 

takowe będą wymagane. 

6. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczone licencje/sublicencje nie pozwalają 

na korzystanie z systemu, zgodnie z umową i ogólnymi warunkami Producenta (w tym również 

ze względu na wady nośnika, na którym zostały przekazane), lub Wykonawca nie dostarczy 

ogólnych warunków Producenta, Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru, 

a Wykonawca ponownie dostarczy nośniki Oprogramowania wraz z Dokumentacją, Licencją oraz 

ogólnymi warunkami na swój koszt i ryzyko w terminie 4 dni roboczych, licząc od daty 

otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o stwierdzonej nieprawidłowości. 

7. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru, na Zamawiającego 

przechodzi prawo własności do przekazanego egzemplarza dokumentacji oraz do nośnika, na 

którym został utrwalony system. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

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

……………………………………….). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie 

za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw 

zależnych do utworów, wynagrodzenie za udzielenie licencji na zasadach określonych w umowie. 

Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy 

z tytułu realizacji umowy. 

3. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy …………………………………………………. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru 

potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 

umowy. 

5. Faktura wystawiona będzie na: 

- Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, 

NIP: 107-000-10-57; 

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

i przesłana na adres Odbiorcy-płatnika. 

6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego 

w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek 

mailto:................@nfz-lodz.pl
mailto:................@nfz-lodz.pl
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bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku 

Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez 

Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników 

VAT, przy czym Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek z tego tytułu. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na inną osobę 

bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności takiej czynności. 

 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jakiekolwiek utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz licencje przekazane 

Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy, ani korzystanie z nich przez Zamawiającego lub 

inne podmioty zgodnie z umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, 

w tym praw autorskich, patentów ani praw do baz danych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania z utworów 

przekazanych Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż w ramach wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 

umowy z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru udzielone zostają przez producenta 

Oprogramowania lub podmiot przez niego upoważniony bezterminowe, niewyłączne, 

rozciągające się na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, licencje na korzystanie 

z Oprogramowania, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) wprowadzenie i zapisywanie do pamięci komputera; 

2) odtwarzanie; 

3 przechowywanie; 

4) wyświetlanie; 

5) przystosowywanie; 

6) instalowanie i deinstalowanie Oprogramowania pod warunkiem zachowania udzielonych 

licencji; 

7) korzystanie na wszystkich polach funkcjonalności; 

8) korzystanie i modyfikowanie dokumentów oraz danych wykorzystywanych przy pomocy 

oprogramowania. 

4. Wykonawca dostarcza licencje Oprogramowania wraz z dokumentacją producenta niezbędną 

do korzystania z Oprogramowania. 

5. Dostarczone Licencje muszę być wystawione na Zamawiającego. 

6. Licencje, o których mowa w umowie udzielone zostaną na warunkach producenta 

Oprogramowania, o ile umowa nie stanowi inaczej. 

7. Dostarczone przez Wykonawcę licencje muszą zapewniać pełną i prawidłową realizację celu 

umowy, zamierzonego przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli nie jest producentem Oprogramowania, to uzyskał 

zgodę producenta lub podmiotu upoważnionego przez producenta na korzystanie 

z Oprogramowania na zasadach określonych w umowie, w tym na przekazywanie dokumentów 

zawierających warunki licencji. 

9. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencje na Oprogramowanie nie zostaną 

wypowiedziane, za wyjątkiem istotnego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji. 

W przypadku wypowiedzenia licencji na Oprogramowanie pomimo braku istotnego naruszenia 

warunków licencji przez Zamawiającego, Wykonawca odpowiadać będzie za wynikłą z tego 

tytułu szkodę oraz w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy dostarczy 

odpowiednie licencje odpowiadające warunkom zawartym w umowie i załączniku nr 1 

do umowy. 
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10. Z chwilą udzielenia licencji na Oprogramowanie własność nośników, na których je utrwalono 

przechodzi na Zamawiającego. 

11. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 

zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Oprogramowaniem, w tym zarzucających 

naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające 

na celu zażegnanie sporu i będzie zobowiązany naprawić każdą szkodę, za którą Zamawiający 

może stać się odpowiedzialny, lub do której naprawienia może zostać Zamawiający zobowiązany 

oraz poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili 

zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. 

12. W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniami opartymi na 

twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego Oprogramowanie nie jest produktem wykonanym 

przez Producenta, Zamawiającemu przysługują wszystkie niżej wymienione uprawnienia, które 

ma prawo zrealizować według swojego wyboru (łącznie lub każde z osobna): 

1) prawo odstąpienia od umowy z wyłączeniem zapłaty na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek 

kosztów, wynagrodzeń, odszkodowań itp., 

2) zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% łącznej 

kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

3) prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kc. 

 

§ 8 

1. Osobami sprawującymi nadzór nad realizacją umowy oraz upoważnionymi do podpisywania 

protokołów odbioru są: 

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

2) ze strony Wykonawcy: …….……………………, tel. ……, e-mail …………………….…….. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością 

i terminowością realizacji umowy, w szczególności upoważnione są do monitorowania 

należytego wykonania umowy oraz podpisania Protokołu odbioru. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 oraz ich danych kontaktowych nie wymaga zmiany umowy, 

a jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. Zawiadomienie takie powinno 

zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapewni prawidłowe i sprawne działanie dostarczonych licencji na oprogramowanie 

jako całości, jak również każdego z elementów tego systemu oddzielnie i udzieli ………. 

miesięcy gwarancji na system i wszystkie jego elementy (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy 

zawartym w formularzu Ofertowym). 

2. Wykonawca zapewni również 12 miesięczne wsparcie serwisowe dla dostarczonego rozwiązania, 

które będzie świadczone przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w 

formularzu Ofertowym). 

3. Zgłoszenia dotyczące wystąpienia wad, awarii mogą być przyjmowane pisemnie, telefonicznie, 

za pomocą faksu lub poczty elektronicznej: adres producenta: …....………..…, nr tel./faks: 

…………...…………….., adres e-mail: ………………………………………… 

4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany w ramach przysługującego mu na podstawie 

niniejszej umowy wynagrodzenia, do wspierania wdrożonego systemu, co obejmuje również 

aktualizację systemu na następujących zasadach: 

1) konsultacje techniczne (telefoniczne lub mailowe typu hot-line) dostępne w dni robocze, 

przez minimum 8 godzin dziennie (od 8:00 do 16:00); 

2) usunięcie zgłoszonych wad/awarii w czasie 72h licząc od momentu zgłoszenia wady/awarii. 
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5. Przyjmuje się, że Zamawiający zgłosił wadę skutecznie, jeżeli wysłał jej skrócony opis 

i wezwanie do jej usunięcia do Wykonawcy pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez 

Wykonawcę). Wykonawca zobowiązuje się do zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 

wady. 

6. Zgłaszanie wad musi być możliwe w trybie 8 godzin x 5 dni w tygodniu. 

7. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego o którym mowa w § 5 ust. 2 

niniejszej umowy. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych wad. 

9. Gwarancja obejmuje wszelkie wady z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, wad 

spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu 

oraz wad spowodowanych zdarzeniami losowymi. 

10. Jeżeli usunięcie ujawnionej wady wdrożonego systemu jest możliwe wyłącznie w drodze 

dokonania zakupu jakichkolwiek udoskonaleń (w tym: unowocześnień, upgread’dów, dodatków 

sprzętowych, wszelkiego rodzaju usług, serwisów, licencji i uprawnień), Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać tego zakupu na własny koszt i zainstalować przedmiot zakupu 

we wdrożonym systemie. 

11. Wykonawca pokrywa w ramach gwarancji wszelkie koszty napraw i wymiany elementów 

systemu, w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu, montażu, odinstalowania lub 

zainstalowania. 

12. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z rękojmi za wady oraz uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez 

producenta sprzętu lub oprogramowania. 

13. Wszelkie naprawy gwarancyjne jak i serwisowanie systemu muszą odbywać się w siedzibie 

Zamawiającego. Zakres gwarancji określony będzie w kartach gwarancyjnych i innych 

dokumentach, które Wykonawca powinien dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

14. Okres gwarancji lub rękojmi ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w ciągu którego, 

wskutek wady przedmiotu umowy objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

15. Wykonawca do oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu na podstawie umowy dołącza 

Licencje oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do prawidłowego korzystania z Systemu. 

16. Dla oprogramowania wymaga się dostarczenia wsparcia technicznego producentów tego 

oprogramowania na okres minimum 12 miesięcy z możliwością jego odnawiania po tym czasie. 

 

§ 10 

W celu zapewnienia skutecznej ochrony oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającemu 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. 

 

§ 11 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, 

określonego w § 2 ust. 2, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za zwłokę w usunięciu wad/awarii systemu 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, 
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określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego 

w § 9 ust. 4 pkt 2. 

3. W przypadku, gdy zwłoka w realizacji przedmiotu umowy w zakresie określonym w §2 ust. 2 

niniejszej umowy przekroczy 8 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w 

niezrealizowanym zakresie, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

15 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w niezrealizowanym zakresie w terminie 3 dni roboczych 

od dnia wskazanego w wezwaniu do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa poniżej, 

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków niniejszej 

umowy, przy czym odstąpienie od umowy musi być poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do 

realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy. 

5. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy lub 

wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość 

zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający może odstąpić od nałożenia kary lub ją obniżyć, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że opóźnienie nastąpiło z przyczyn całkowicie od niego niezależnych, których nie mógł 

przewidzieć i którym nie mógł zapobiec. 

9. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

ustalone kary umowne na zasadach ogólnych, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

kar umownych ograniczona jest do 100% wartości umowy brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 

umowy. 

 

§ 12 

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

pisemnego aneksu. 

 

§ 13 

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

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) 

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

się w pierwszej kolejności załatwić polubownie, a w przypadku niemożności ich polubownego 

załatwienia, strony mogą poddać je rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Płatnika. 

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

trzecich, wyłącznie za pisemną zgodą Stron. 

4. 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. 

5. Wykonawca ma świadomość, że umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu na 

podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej i stanowią informację publiczną 
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w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 

2019, poz. 1429 ze zm.). 

 

§ 14 

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

Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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załącznik nr 1 do projektu umowy 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie służące do sporządzania kopii 

bezpieczeństwa maszyn wirtualnych oraz ich replikacji. 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Oprogramowanie musi być produktem przeznaczonym do obsługi środowisk DataCenter. 

1.2 Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 6.5, 6.7 and 7.0 oraz 

Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2019. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być 

dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. 

1.3 Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz 

pojedynczymi hostami. 

1.4 Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual 

Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. 

1.5 Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów 

operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V. 

1.6 Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych 

NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych 

o Windows i Linux. 

 

2. KOMPLEKSOWOŚĆ OPROGRAMOWANIA 

2.1 Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej 

platformy serwerowej i dyskowej. 

2.2 Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa, do odzyskania których nie 

wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków. 

2.3 Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie kopii zapasowych w trybach: Pełny, pełny 

syntetyczny, przyrostowy i odwrotnie przyrostowy (tzw. reverse-inremental). 

2.4 Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości 

archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek 

funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji. 

2.5 Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci 

masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest 

wsparcie dla nieograniczonej liczby pamięci masowych dla takiej puli. 

2.6 Oprogramowanie musi pozwalać na rozszerzenie lokalnej przestrzeni backupowej poprzez 

integrację z Microsoft Azure Blob, Amazon S3 oraz z innymi kompatybilnymi z S3 macierzami 

obiektowymi. Proces migracji danych powinien być zautomatyzowany. Jedynie unikalne bloki 

mogą być przesyłane w celu oszczędności pasma oraz przestrzeni na przechowywane dane. 

Funkcjonalność ta nie może mieć wpływu na możliwości odtwarzania danych. 

2.7 Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy 

danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia 

backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. 

2.8 Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy 

aktualizacji wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub 

odtwarzania. 

2.9 Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu 

backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota. 

2.10 Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie 

użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL oraz Oracle 

(w tym odtwarzanie point-in-time). 

2.11 Oprogramowanie musi zapewniać możliwość delegacji uprawnień do odtwarzania na portalu. 

2.12 Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane 

RESTful API. 
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2.13 Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego 

odtworzenia systemu po całkowitej ponownej instalacji. 

2.14 Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami 

jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek 

funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji. 

2.15 Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania. 

2.16 Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych 

dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX). 

2.17 Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu 

instancji konsoli administracyjnych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE RPO (RECOVERY POINT OBJECTIVE) 

3.1 Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich 

wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez 

dostawcę platformy wirtualizacyjnej. 

3.2 Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak 

aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. 

Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. 

3.3 Oprogramowanie musi oferować ten mechanizm z dokładnością do datastoru. 

3.4 Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać osierocone snapshoty (orphaned 

snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać 

interakcji administratora. 

3.5 Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem 

snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich 

snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów 

tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware i być dostępna 

dla następujących macierzy: HPE, Dell EMC, NetApp, Cisco, IBM w szczególności Storwize 

V7000, Lenovo, Fujitsu, Huawei, INFINIDAT, Pure Storage. 

3.6 Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią 

certyfikacją VMware. 

3.7 Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem 

wirtualnych maszyn. 

3.8 Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla NDMP. 

3.9 Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son). 

3.10 Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku, gdy repozytorium 

backupów jest umiejscowione na Dell EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać 

łącze sieciowe lub FC. 

3.11 Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst (w tym Catalyst Copy) 

w przypadku, gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HPE StoreOnce. 

Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. 

3.12 Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 lub 

2019 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być 

zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS. 

3.13 Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych 

maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN. 

3.14 Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio 

z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją 

ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako 

źródła replikacji.  

3.15 Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik. 

3.16 Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych 

maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding). 

3.17 Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V. 

3.18 Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu 

(sieć, hot-add, LAN Free-SAN). 
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3.19 Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta 

webowego vSphere. 

3.20 Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel 

processing). 

 

4. WYMAGANIA RTO (RECOVERY TIME OBJECTIVE) 

4.1 Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych 

bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu 

przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być 

oferowana dla środowisk VMware oraz Hyper-V niezależnie od rodzaju storage’u użytego 

do przechowywania kopii zapasowych.  

4.2 Dodatkowo dla środowiska vSphere powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać 

uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura 

publiczna). 

4.3 Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage 

produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli 

licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować 

taką migrację swoimi mechanizmami. 

4.4 Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii 

zapasowej do wybranej działającej maszyny wirtualnej vSpehre. 

4.5 Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i 

dysków. 

4.6 Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do 

Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack oraz Amazon EC2. 

4.7 Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer 

produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. 

Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików. 

4.8 Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej 

poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy 

Hyper-V. 

4.9 Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: 

 Linux, 

 ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS, Btrfs, 

 BSD, 

 UFS, UFS2, 

 Solaris, 

 ZFS, UFS, 

 Mac, 

 HFS, HFS+, 

 Windows, 

 NTFS, FAT, FAT32, ReFS, 

 Novell OES, 

 NSS. 
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4.10 Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows 

Storage Spaces. 

4.11 Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez 

użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. 

4.12 Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych 

atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, 

rekordy DNS zintegrowane z AD, Microsoft System Objects, certyfikaty CA oraz elementy AD 

Sites. 

4.13 Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych 

(dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"). 

4.14 Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze 

włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat. 

4.15 Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. 

Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień. 

4.16 Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie 

point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla 

baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. 

4.17 Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie baz MS SQL oraz Oracle bezpośrednio z 

pliku kopii zapasowej do działającego serwera bazodanowego. 

4.18 Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez 

Oracle RMAN. 

4.19 Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" 

oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN. 

 

5. OGRANICZENIE RYZYKA 

5.1 Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla 

vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików 

backupu. Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska 

bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach. 

5.2 Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn 

jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. 

Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również 

aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z 

administratorem. 

5.3 Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere. 

5.4 Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu 

wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. 

Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine 

oraz ESET NOD32. 

5.5 Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn 

wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych 

do środowiska produkcyjnego. 

 

6. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

6.1 Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na oprogramowanie będące przedmiotem niniejszego 

zamówienia dla 8 hostów (serwerów) pracujących pod kontrolą systemu VMware w wersji 6.5 

lub wyższej wyposażonych w łącznie w 16 procesorów po 18 rdzeni każdy. 

6.2 Licencje na oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia muszą być wieczyste, 

pozwalające na sporządzanie kopii bezpieczeństwa/replikowanie nieograniczonej liczby maszyn 

wirtualnych. 

6.3 Dostarczone oprogramowanie musi zostać objęte minimum 12 miesięcznym wsparciem 

producenta pozwalającym na bezpłatną aktualizację do najnowszej dostępnej wersji systemu oraz 

pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z jego instalacją, wdrożeniem i eksploatacją. 
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6.4 Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu dodatkowe zdalne (telefoniczne oraz mailowe) 

wsparcie we wdrożeniu oprogramowania w okresie minimum 4 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru w wymiarze nie mniejszym niż 50 godzin. 
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Załącznik nr 2 do projektu umowy 

 

Łódź, dnia …………… 2020 r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Zamawiający: 

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30, 

reprezentowanym przez p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Pana Filipa Nowaka, 

w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa nr 1082/2020 Pan Artur Olsiński - Dyrektor 

Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z siedzibą: ul. Kopcińskiego 58, 90 - 032 Łódź, będącym 

płatnikiem VAT, NIP: 107-00-01-057, 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

reprezentowany przez: 

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

 

Wykonawca: 

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

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

będący płatnikiem VAT, NIP: ……………….., REGON: ……………….. , 

wpisany do ……………………………………………………...…………………………………... 

reprezentowany przez: 

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

 

 

PRZEDMIOT ODBIORU 

 

Zgodny z postanowieniami umowy nr ………./2020 zawartej w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w odniesieniu, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

 

Zakres wykonania zamówienia obejmował: ………………………………………………….………… 

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

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

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

 

 

Uwagi: 

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

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

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

 

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 

 

Podpis przedstawiciela Zamawiającego:  Podpis przedstawiciela Wykonawcy: 

 

 

………………………………………   ……………………………………… 
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Załącznik nr 3 do projektu umowy 

 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ 

 

 

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30, 

reprezentowanym przez p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Pana Filipa Nowaka, 

w imieniu którego działa, na podstawie pełnomocnictwa nr 1082/2020 Pan Artur Olsiński - Dyrektor 

Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z siedzibą: ul. Kopcińskiego 58, 90 - 032 Łódź, będącym 

płatnikiem VAT, NIP: 107-00-01-057, 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………...…, 

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

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

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

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………………...…, 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W związku z podpisaniem umowy nr …../2020 z dnia ………. 2020 r., której przedmiotem jest 

sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie służące do sporządzania kopii bezpieczeństwa 

maszyn wirtualnych oraz ich replikacji, 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 Zamawiającego, 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 

Zamawiającemu, 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 sPłatnika 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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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ  

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DLA OFERENTÓW  

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), podajemy następujące informacje: 

 ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: 

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30 

 za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP 

 e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl 

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Prezes NFZ 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: jw. 

 za pomocą platformy ePUAP: j.w. 

 e-mailem: iod@nfz.gov.pl 

 CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę licencji na oprogramowanie 

służące do sporządzania kopii bezpieczeństwa maszyn wirtualnych oraz ich replikacji, znak: 

WOAG-III.261.33.2020. 

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); 

 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 

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 oraz ustawy 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 do: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych; 

 sprostowania danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych ; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Każde z ww. 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 
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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. Złożenie oferty jest dobrowolne. 

 INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ 

PROFILOWANIA 

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

 

 

 

………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, iż w dniu dzisiejszym zapoznałem(am) się z treścią KLAUZULI 

INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA DLA OFERENTÓW. 

 

 

 

Miejscowość, data  Czytelny podpis 

   

 

 

 

………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o zobowiązaniu do zachowania poufności 

dla Wykonawcy / osoby reprezentującej Wykonawcę 

 

Ja niżej podpisany, w związku z realizacją umowy nr ……/2020 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 sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie służące 

do sporządzania kopii bezpieczeństwa maszyn wirtualnych oraz ich replikacji, 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 


