
UMOWA 
WAG-ZP.261.1.194.2018 

 
Zawarta w dniu  … .12.2018 r. w Olsztynie przez Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-

Mazurski Oddział Wojewódzki z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 16, 10-561 Olsztyn, 

reprezentowany przez: 

Andrzeja Zakrzewskiego - Dyrektora 

zwany dalej „Zamawiającym”  

a 

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

reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania 

zabezpieczającego serwery i5 – Enforcive Enterprise Security. Zamawiający posiada licencję na 

oprogramowanie zabezpieczające serwery bazodanowe - Enforcive Enterprise Security wraz 

z dodatkowymi modułami: Policy Compliance Manager, Data Provider, Compliance 

Accelerator Package, Packet Filtering(Firewall) na następujące serwery: 

 - IBM- 9117 - MMD (5 CPU,s) SN066D6F7 

 - IBM- 9117 - MMB (7 CPU’s) SN658AE50 

Na w/w oprogramowanie zamawiający posiada wsparcie techniczne do dnia 31.12.2018. 

2. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca dokona: 

2.1. przeniesienia licencji z serwera SN066D6F7 na serwer 8286-41A-SN787D0BX, który 

posiada również 5 aktywnych procesorów; 

2.2. przedłuży wsparcie producenta na obydwa serwery (SN658AE50 i SN787D0BX) do dnia 

31.12.2019 roku; 

2.3. przeprowadzi aktualizację oprogramowania do najnowszej wspieranej na systemie 

operacyjnym Zamawiającego wersji, a w razie konieczności reinstalację i konfigurację; 

2.4. dostarczy nowe aktualne certyfikaty wsparcia technicznego; 

2.5. zapewni dla oprogramowania Enforcive Enterprise Security: 

2.5.1. możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji oraz wszelkie powstałe 

poprawki oferowane przez producenta (software maintenance); 

2.5.2. zdalną pomoc inżyniera przy zmianie konfiguracji i rozwiązywaniu pojawiających się 

problemów z oprogramowaniem; 

2.5.3. udzielanie wsparcia Zamawiającemu przy zgłaszaniu awarii serwisowych, tak aby jak 

najskuteczniej przeprowadzać czynności naprawcze. 

3. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia oprócz czynności określonych w ust. 2 

Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia wsparcia w siedzibie Zamawiającego w postaci 

10 osobodni konsultacji w ramach, których może być realizowany następujący zakres usług: 

3.1. świadczenie wsparcia technicznego w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ 

w zakresie w/w  oprogramowania; 
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3.2. przeprowadzanie instruktarzu w zakresie w/w oprogramowania; 

3.3. strojenie (tuning) systemów, na których jest zainstalowane w/w oprogramowanie, tak aby 

systemy działały wydajnie; 

3.4. konsultacje merytoryczne i pomoc w zakresie wykorzystania funkcjonalności w/w 

oprogramowania do zabezpieczenia danych przechowywanych na serwerze; 

3.5. instalacja niezbędnych poprawek (PTF); 

3.6. realizacja przez konsultanta innych prac zleconych przez Oddział w zakresie zastosowania 

w/w oprogramowania. 

4. Na bieżąco, pracownik Zamawiającego, wskazany w umowie jako osoba nadzorująca jej 

realizację będzie zgłaszał drogą e – mail potrzebę przybycia konsultanta. 

5. Jeden osobodzień konsultacji, to jeden ośmiogodzinny pobyt konsultanta w siedzibie 

Zamawiającego w godzinach pracy (8.00 – 16.00). 
 

§ 2 

1. Okres świadczenia usługi asysty technicznej objętej umową – od dnia 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. 

2. Wykonawca będzie świadczył usługę asysty technicznej w dni robocze (od poniedziałku do 

piątku) w godzinach pracy Zamawiającego, to znaczy od 8.00 do 16.00.  

3. Każde zgłoszenie potrzeby wsparcia (telefoniczne lub e-mail) zostanie potwierdzone przez 

Wykonawcę poprzez przesłanie na adres e-mail: pawel.tetych@nfz-olsztyn.pl lub 

cezary.lipniewicz@nfz-olsztyn.pl zwrotnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 

w terminie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia potrzeby wsparcia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do portalu producenta za pomocą, którego 

można pobrać nowe wersje i poprawki oprogramowania. 

 
§ 3 

1. Wartość zamówienia wynosi ………..….. zł (netto) + VAT, tj. ……………. zł (brutto)  

       słownie: ……………………………….(brutto), w tym:   
 
     1) Wsparcie  w zakresie ujętym w §1 ust.2. 
 
         Wartość netto [zł]: …………………; słownie: ……………………………………… 

         Wartość brutto [zł]: …………………; słownie: ……………………………………… 
 

     2) Wsparcie w siedzibie Zamawiającego w liczbie 10 osobodni konsultacji w zakresie ujętym 

                 w §1 ust.3. 

         Wartość netto [zł]: …………………; słownie: ……………………………………… 

         Wartość brutto [zł]: …………………; słownie: ……………………………………… 

2. Wartość zamówienia określona w ust.1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca za świadczone usługi, o których stanowi ust.1 wystawi fakturę obejmującą: 

      1) Jednorazowe wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości ………………. zł (brutto),   

   słownie: ……………………………………….…………… zakres ujęty w ust.1 pkt. 1. 

   Wykonawca wystawi fakturę nie wcześniej niż pierwszego dnia rozpoczęcia świadczenia  

   usługi. 

mailto:pawel.tetych@nfz-olsztyn.pl
mailto:cezary.lipniewicz@nfz-olsztyn.pl
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     2) Wynagrodzenie  Wykonawcy odpowiadające liczbie odbytych dni konsultacji, o których 

mowa w zakresie ujętym w ust.1 pkt. 2. 

     Koszt 1 osobodnia konsultacji to ………….. zł (netto) + VAT, tj. ……………. zł (brutto),  

     słownie: ……………………...……………………………………………………………..  

     Podstawą do wystawienia faktury za odbyte dni konsultacji jest podpisanie przez obie  

     Strony protokołu potwierdzającego realizację usługi. 

4. Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie dokonane przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty wystawienia prawidłowo sporządzonej faktury. 

5. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 

 Nabywca: 

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

 NIP  1070001057 

 Odbiorca i płatnik dowodu: 

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Olsztyn 

 ul. Żołnierska 16; 10-561 Olsztyn 

6. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca 

ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za 

każdy dzień opóźnienia. 

7. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Strony dopuszczają zmiany w treści umowy w zakresie wartości umowy w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

9. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

§ 4 

1. Dla celów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca udostępnia numer telefonu: 

…………… oraz e-mail: ………………… 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do zgłaszania potrzeby asysty technicznej jest 

Pan Paweł Tetych – Naczelnik Wydziału Informatyki, natomiast osobą upoważnioną ze strony 

Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest ……………………… 

 
§ 5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

łącznej zamówienia brutto określonej w §3 ust.1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od 

umowy. 

2. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego Wykonawca dokona zwrotu zapłaconego przez 

Zamawiającego wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 pkt. 1 umowy w wysokości 

proporcjonalnej do końca okresu obowiązywania umowy. Zwrotu w/w wynagrodzenia  należy 

dokonać w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 
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3. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §2 ust. 3  umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę za opóźnienie w wysokości 100 zł z każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

jednak nie więcej niż 20% wartości łącznej zamówienia brutto określonej w §3 ust.1 niniejszej 

umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy jak i po jej 

rozwiązaniu. 

2. Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w załączniku nr 1 do 

umowy (umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych), natomiast kwestie dotyczące 

zachowania poufności zostały uregulowane w załączniku nr 1 do umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (umowa o zachowaniu poufności w NFZ). 

 
§ 7 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego 

dla Zamawiającego. 

4. Umowa będzie realizowana zgodnie z ofertą z dnia    …….  .2018 r. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

 
 

 
Zamawiający       Wykonawca 

 
 

 

 

 


