załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

UMOWA NR … /2020
/PROJEKT/
Na prowadzenie stałej, miesięcznej konserwacji i przeglądów urządzeń sygnalizacji alarmu
pożaru SAP, alarmu włamania SAW, elektronicznego systemu kontroli dostępu SKD (wraz
z domofonami i szlabanami) pracującymi w standardzie TCP/IP Roger RACS5 do pomieszczeń
w budynkach i na terenie ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 oraz ul. Wydawniczej 8
i 12.
Zawarta w dniu …………… 2020 roku 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.
§1
Strony oświadczają, że do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 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.
§2
1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie przez Wykonawcę stałej, miesięcznej konserwacji
i przeglądów urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru SAP, alarmu włamania SAW, elektronicznego
systemu kontroli dostępu SKD (wraz z domofonami i szlabanami) pracującymi w standardzie
TCP/IP Roger RACS5 do pomieszczeń w budynkach i na terenie ŁOW NFZ w Łodzi przy
ul. Kopcińskiego 58 oraz ul. Wydawniczej 8 i 12 w celu utrzymania ich w pełnej sprawności
technicznej.
2. Prace i czynności oraz częstotliwość ich wykonania wchodzące w zakres konserwacji miesięcznych
wyszczególniono w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
3. Umowa będzie realizowana zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………., zgodnie
z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz
załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
4. W przypadku, gdy podczas przeglądu konieczna będzie wymiana zużytych części lub uszkodzonego
urządzenia (w szczególności akumulatory, układy w czujnikach, centralach itp.), Wykonawca
niezwłocznie poinformuje o powyższym fakcie Zamawiającego.
5. Przeglądy będące przedmiotem umowy odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu, w terminie nie
dłuższym niż co 30 dni każdy. Wykonawca każdorazowo, na 3 dni robocze przed przystąpieniem
do prac, powiadomi Zamawiającego o zbliżającym się terminie przeglądu.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
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2. Usługa będzie wykonywana w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00, w terminie ustalonym ze Zamawiającym.
3. Strony wyznaczają następujących przedstawicieli upoważnionych do współpracy przy realizacji
umowy:
1) ze strony Zamawiającego:
………………………….nr tel. ……………, adres e-mail: ……………………………………
2) ze strony Wykonawcy:
3) ………………………….nr tel. ……………, adres e-mail: ……………………………………
Osoby, o których mowa w ust. 3 upoważnione są do podpisywania protokołu odbioru, o którym mowa
w § 9 ust. 3 niniejszej umowy.
§4
Wszystkie naprawy urządzeń niewymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy lub wynikające
z działań osób trzecich, zgłoszone przez Zamawiającego, wykonywane będą na podstawie odrębnego
zlecenia Zamawiającego. Zlecenie będzie udzielane Wykonawcy lub innym podmiotom, według decyzji
Zamawiającego.
§5
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy osobom trzecim.
§6
1. Do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. l i ust. 2 niniejszej umowy
Wykonawca będzie używał własnych narzędzi i przyrządów pomiarowych z aktualną legalizacją
wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport materiałów i narzędzi
do miejsca wykonania usługi.
§7
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów urządzeń podlegających konserwacji;
2. utrzymywania we właściwym stanie technicznym i w stanie zapewniającym zdolność użytkową
powierzonych mu do obsługi konserwacyjnej urządzeń i instalacji objętych umową;
3. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkich
innych procedur obowiązujących w tym zakresie na terenie obiektów Zamawiającego;
4. nieujawniania osobom trzecim ani żadnym innym podmiotom informacji związanych z zakresem
i wykonywaniem przedmiotowej umowy, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa
Zamawiającego.
§8
1. Stosowane przez Wykonawcę materiały będą produktami bezpiecznymi dla środowiska,
dopuszczonymi do sprzedaży i użytkowania na terytorium Polski.
2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i zachowanie
prawidłowych parametrów technicznych nadzorowanych instalacji i urządzeń.
3. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia
kosztów naprawy uszkodzonych z jego winy urządzeń.
4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby
trzecie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w czasie wykonywania umowy.
§9

1. Całkowita wartość brutto umowy wynosi: ………………. zł (słownie: …………………………..),
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………..2020 r.
2. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §2
ust. 1 i ust. 2 wyniesie miesięcznie ………………..…. zł brutto (słownie:
…………………………………) i będzie wypłacone w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy ………………………………………………………………………………..
Comiesięczne czynności konserwacji, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, zostaną
potwierdzone stosownym wpisem w książce konserwacji oraz podpisaniem protokołu odbioru
w danym miesiącu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, podpisanym przez pracownika
Zamawiającego, wskazanego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy - które będą dokonane w dniu
zakończenia czynności albo najpóźniej następnego dnia roboczego.
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.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego
w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek
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.
Termin zapłaty uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą należną Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca/miejsc oraz zakresu - zmniejszenie,
rezygnacji z realizacji zamówienia w obrębie budynków (np. w sytuacji zmiany siedziby).
Wobec powyższego, Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie
odszkodowawcze z tytułu mniejszej realizacji przedmiotu zamówienia w jego niepełnym,
mniejszym zakresie oraz niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 9 ust. 1 projektu umowy.
Określone w § 9 ust. 2 niniejszej umowy wynagrodzenie jest stałe i nie ulegnie zmianie w okresie
obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 zawiera wszystkie koszty konieczne
do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty transportu
i dojazdu, materiałów i narzędzi, ewentualnych utrudnień związanych z wykonywaniem umowy.

§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość
powstałej szkody.
2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy za dwumiesięcznym okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowanie okresu wypowiedzenia w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania będącego przedmiotem
umowy, w szczególności w przypadku:
a) powtarzających się opóźnień w dokonywaniu przeglądów w terminie wskazanym w §2 ust. 5
niniejszej umowy,
b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie określonym w umowie lub
przerwał jej realizację na czas dłuższy niż 60 dni, licząc od daty ostatniego przeglądu systemów
w terminach określonych zgodnie z §2 ust. 5 niniejszej umowy,
c) gdy Wykonawca, po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu do należytego wykonania
postanowień Umowy, nadal nie przestrzega postanowień Umowy,
d) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie przedłoży w terminie wskazanym w §9 ust. 3
niniejszej umowy, stosownego wpisu w książce konserwacji lub nie podpisze protokołu
odbioru zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy w terminie wskazanym w §9 ust. 3
niniejszej umowy. W tym wypadku nie jest wymagane wzywanie Wykonawcy do należytego
wykonania postanowień Umowy o którym mowa w pod. c).
e) gdy nastąpiła jakakolwiek zmiana organizacyjna powodująca zmianę osobowości prawnej lub
formy organizacyjnej Dostawcy, utrudniająca lub uniemożliwiająca wykonanie Umowy,
f) gdy zaistnieją przesłanki umożliwiające odstąpienie od umowy określone w przepisach
Kodeksu cywilnego,
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4.

5.
6.

7.
8.

g) zajęcia wierzytelności albo prawa Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy
w postępowaniu egzekucyjnym,
h) otwarcia likwidacji, złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy lub zaistnienia niewypłacalności
Wykonawcy.
Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia jest możliwe w ciągu miesiąca od
dowiedzenia się o wystąpieniu przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie, poprzez skierowanie
pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia do drugiej
Strony, z zastrzeżeniem ust. 6.
W przypadku wypowiedzenia Umowy albo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań.
Wypowiedzenie Umowy/ rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia musi
nastąpić w formie pisemnej przesłanej na adres siedziby Wykonawcy lub adres płatnika - Łódzkiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58,
90- 032 Łódź.
W przypadku wypowiedzenia Umowy/rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.
Wypowiedzenie Umowy/rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia nie zwalnia
Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających
za dostawy świadczone do dnia odstąpienia od Umowy.

§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania umowy
bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu okoliczności określonych w § 10 ust. 3. lit b
w wysokości 5 000,00 zł.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia o którym
mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia:
a) w dokonaniu wpisu w książce konserwacji w terminie wskazanym w §9 pkt 3 niniejszej umowy
lub nie podpisze protokołu odbioru zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy w terminie
wskazanym w §9 ust. 3 umowy,
b) w wykonaniu czynności w ramach stałej, miesięcznej konserwacji , o której mowa w załączniku
nr 1 do umowy w terminie wynikającym z §2 ust. 5 zd. 1 niniejszej umowy.
3. W innych niż wskazane w §11 ust. 1 i 2 umowy przypadkach niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
1% wynagrodzenia miesięcznego brutto o którym mowa w §9 ust. 2 umowy.
4. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3 § 11 niniejszej umowy, nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od doręczenia noty
księgowej.
5. Niezależnie od postanowienia ust. 4, Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
7. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia całości poniesionej przez Zamawiającego szkody
na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
§ 12
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT
dotyczącej realizacji umowy.
§ 13
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieś praw z przedmiotowej umowy na osobę
trzecią.
2. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, powierzyć wykonywania tej Umowy osobom
trzecim.
§ 14
W celu zapewnienia skutecznej ochrony oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających
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z umowy Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy o zachowaniu poufności stanowiącej
załącznik nr 2 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.
§ 15
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
§ 16
Ewentualne spory mogące wynikać przy realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu
właściwego dla siedziby Płatnika - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w Łodzi.
§ 17
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§18
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do projektu umowy nr …/2020

Wykaz czynności przy konserwacji systemów sygnalizacji pożaru SAP, alarmu włamania SAW,
elektronicznego systemu dostępu SKD wraz z domofonami pracującymi w standardzie TCP/IP
Roger RACS5 i szlabanami.
KONSERWACJA MIESIĘCZNA
W ramach stałej, miesięcznej konserwacji systemu SAP i SAW wykonywane są następujące czynności:
1. Sprawdzenie działania central ALFA3800, ARITECH, SATEL i BOSCH:
 sprawdzenie rezystancji charakterystycznej linii dozorowych i ewentualna ich korekcja;
 sprawdzenie działania poszczególnych linii;
 sprawdzenie stanu i oczyszczenie wszelkiego rodzaju styków i złączy mechanicznych.
2. Sprawdzenie wszystkich linii dozorowych:
 sprawdzenie działania czujek poprzez zakłócenie strefy chronionej przez każdą z czujek;
 sprawdzenie współdziałania czujek z centralą;
 mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń;
 ewentualna korekcja czułości.
3. Sprawdzenie sygnalizatorów wewnętrznych:
 sprawdzenie poprawności działania przez minimum dwukrotne wywołanie alarmu
kontrolowanego;
 sprawdzenie poprawności mechanicznego zamocowania sygnalizatorów.
4. Sprawdzenie przycisków ręcznych:
 sprawdzenie współdziałania z centralą.
5. Sprawdzenie zasilacza systemu oraz źródeł zasilania rezerwowego:
 Sprawdzenie prądu ładowania akumulatorów;
 Na zasilaniu awaryjnym przy minimum dwukrotnym wywołaniu alarmu kontrolowanego.
6. Sprawdzenie działania central oddymiających.
7. Jednokrotne sprawdzenie, w okresie trwania umowy, każdej czujki na poprawność działania
zgodnie z zaleceniami producenta poprzez zadymianie imitatorem dymu i temperatury.
8. Kasowanie kodów dostępu dla użytkowników i generowanie nowych każdorazowo na życzenie
Zamawiającego.
KONSERWACJA MIESIĘCZNA
W ramach stałej, miesięcznej konserwacji SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD) wraz
z domofonami i szlabanami wykonywane są następujące czynności:
1. Sprawdzenie zasilania awaryjnego poprzez:
 wyłączenie zasilania ac kontrolerów co najmniej na okres 1h,
 sprawdzenie czy wszystkie czytniki pracują poprawnie,
 włączenie zasilania.
2. Sprawdzenie stopy błędów na magistralach systemu.
3. Sprawdzenie daty i czasu.
4. Sprawdzenie zwalniania drzwi za pomocą karty dostępowej/przycisku i aplikacji monitorującej.
5. Sprawdzenie awaryjnego otwieranie drzwi.
6. Wykonanie kopii zapasowej konfiguracji systemu.
7. Weryfikacja bazy danych.
8. Sprawdzenie mocowania mechanicznego elementów systemu.
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9. Kontrola wyłączników krańcowych i bezpieczeństwa.
10. Sprawdzenie napięcia na zaciskach akumulatorów w poszczególnych kontrolerach.
11. Sprawdzenie komunikacji miedzy kontrolerami, klawiaturami, czytnikiem, oprogramowaniem
zarządzającym.
12. Odczyt listy usterek.
13. Sprawdzenie poprawności działania instalacji podlegającej przeglądowi i konserwacji.
14. Sprawdzenie poprawności współdziałania instalacji SKD z centralą systemu alarmu pożaru.
15. Zlokalizowanie wszystkich elementów np.: akumulatorów, baterii itp. wymagających wymiany po
upływie czasu ich przydatności.
16. Sprawdzenie poprawności działania instalacji podlegającej przeglądowi i konserwacji.
17. Przekazanie plików konfiguracyjnych centrali i innych plików związanych z algorytmem
funkcjonowania centrali i jej współpracy z innymi urządzeniami.
18. Sprawdzenie poprawności działania i mocowania elektrozaczepów w drzwiach wejściowych,
19. Sprawdzenie poprawności działania szlabanów wraz z domofonami.
20. Sprawdzenie wersji oprogramowania zarządzającego systemem ROGER VISO i, w przypadku
istnienia nowszej, aktualizacja jej do najnowszej wersji udostępnionej przez producenta. Jeśli
aktualizacja ta wymaga podniesienia wersji oprogramowania układowego zainstalowanego na
kontrolerach systemu, należy ją również wykonać.
21. Sporządzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie czynności konserwacyjnych
i przeglądowych wraz z wykazem elementów wymagających wymiany z określeniem czasu
dokonania tej wymiany.
4. Sporządzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie czynności konserwacyjnych
i przeglądowych wraz z wykazem elementów wymagających wymiany z określeniem czasu
dokonania tej wymiany .
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca/miejsc oraz zakresu - zmniejszenie,
rezygnacja z realizacji zamówienia w obrębie budynków (np. w sytuacji zmiany siedziby).
Wobec powyższego, Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie
odszkodowawcze z tytułu mniejszej realizacji przedmiotu zamówienia w jego niepełnym,
mniejszym zakresie oraz niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 9 ust. 1 projektu umowy.
6. Zamawiający wymaga, aby przeglądy odbywały się cyklicznie, raz w miesiącu, w terminie
nie dłuższym niż co 30 dni każdy. Wykonawca każdorazowo, na 3 dni robocze przed
przystąpieniem do prac, powiadomi Zamawiającego o zbliżającym się terminie przeglądu.
Zakończenie czynności comiesięcznej konserwacji o której mowa w pkt. 3.1. i 3.2. będzie
każdorazowo potwierdzane protokołem odbioru usługi w danym miesiącu, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do umowy, podpisanym w dniu zakończenia w/w czynności, nie później niż następnego dnia
roboczego. przez pracownika Zamawiającego, wskazanym w umowie oraz dokonaniem stosownego
wpisu w książce konserwacji w dniu zakończenia w/w czynności, nie później niż następnego dnia
roboczego.
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Załącznik nr 2 do projektu umowy nr …/2020

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ

Zawarta w dniu …………… 2020 roku 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.
W związku z podpisaniem umowy nr …../2020 z dnia ………. 2020 r., której przedmiotem jest
prowadzenie stałej, miesięcznej konserwacji i przeglądów urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru
SAP, alarmu włamania SAW, elektronicznego systemu kontroli dostępu SKD (wraz
z domofonami i szlabanami) pracującymi w standardzie TCP/IP Roger RACS5 do pomieszczeń
w budynkach i na terenie ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 oraz ul. Wydawniczej 8
i 12 w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej, 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,
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2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

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;
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 Zamawiającego 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.
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.
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.
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.
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 Zamawiającego,
przed rozpoczęciem wykonywania umowy podstawowej.
§ 3.
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.
Jeżeli Wykonawca zostanie zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia
jakichkolwiek Informacji Poufnych, niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego przed
dokonaniem ujawnienia.
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.
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§ 5.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym
że zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego
tytułu, pozostają w mocy także po wygaśnięciu niniejszej Umowy oraz umowy podstawowej.
§ 6.
Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw
do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych.

1.
2.

§ 7.
Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy właściwemu
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu.
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 prowadzenie stałej, miesięcznej konserwacji
i przeglądów urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru SAP, alarmu włamania SAW, elektronicznego systemu
kontroli dostępu SKD (wraz z domofonami i szlabanami) pracującymi w standardzie TCP/IP Roger
RACS5 do pomieszczeń w budynkach i na terenie ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 oraz
ul. Wydawniczej 8 i 12 w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej znak:
WOAG- III.261.45.2020.
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 ;
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 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
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 prowadzenie stałej, miesięcznej konserwacji i przeglądów urządzeń
sygnalizacji alarmu pożaru SAP, alarmu włamania SAW, elektronicznego systemu kontroli
dostępu SKD (wraz z domofonami i szlabanami) pracującymi w standardzie TCP/IP Roger
RACS5 do pomieszczeń w budynkach i na terenie ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego
58 oraz ul. Wydawniczej 8 i 12 w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej,
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
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…………………………………………
(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 ……/2020
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 prowadzenie stałej, miesięcznej konserwacji i przeglądów urządzeń
sygnalizacji alarmu pożaru SAP, alarmu włamania SAW, elektronicznego systemu kontroli
dostępu SKD (wraz z domofonami i szlabanami) pracującymi w standardzie TCP/IP Roger
RACS5 do pomieszczeń w budynkach i na terenie ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego
58 oraz ul. Wydawniczej 8 i 12 w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej,
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
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załącznik nr 3 do umowy nr ……/2020
Łódź, dnia ……………. r.

…………………………………………..
pieczęć firmowa Wykonawcy

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI ZA MIESIĄC ………… 2021 r.
Umowa nr …………. z dnia

…………………. r.

Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca nie / zrealizował* kompleksową konserwację i przeglądy
urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru SAP, alarmu włamania SAW, elektronicznego systemu kontroli
dostępu SKD (wraz z domofonami i szlabanami) pracującymi w standardzie TCP/IP Roger RACS5
do pomieszczeń w budynkach i na terenie ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 oraz
ul. Wydawniczej 8 i 12 w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej.

* niepotrzebne skreślić

Podpisy:
ze strony Zamawiającego:

ze strony Wykonawcy:

……………………………………..

……………………………………..
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