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Umowa nr (…)
zawarta w dniu ...................... 2018 r. w Warszawie pomiędzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Grójecka 186, 02-390
Warszawa), NIP 107-00-010-57,
reprezentowanym przez:
…………………………………. - ………………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”
a przyjmującym zamówienie:
…………………………………………….2 z siedzibą w ………………………….. (kod pocztowy
……………………), przy ul. …………………………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………… …………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS:
……………………, NIP: …………………………… REGON: ……………………… wysokość
kapitału zakładowego: ……………………….. złotych, kapitał wpłacony ……………… złotych,
reprezentowaną przez:
1) …………………………………. - ………………………………………………….
2) …………………………………. - ………………………………………………….
zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”,
zwanymi łącznie „Stronami”.

1

Miejsca wykropkowane (……) zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy. Uzupełnienie nie może
naruszać oferty Wykonawcy, z którym zawierana będzie Umowa.
2
Wariant do wyboru w przypadku, kiedy Wykonawca jest spółką prawa handlowego.
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§ 1.
1.

Poniżej wskazanym terminom lub zwrotom pisanym w treści Umowy z wielkiej litery Strony
nadają następujące znaczenie:
Termin

Dokumentacja

Koordynator
Umowy
Umowa

Usługi

Definicja
Wszelka dokumentacja (w tym również zmiany oraz modyfikacje takiej
dokumentacji), do której dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca w ramach
realizacji Umowy. Dokumentacja obejmuje w szczególności: dokumentację
przeznaczoną dla administratorów serwerów dziedzinowych oraz dokumentację
techniczną uruchomionego oprogramowania.
Osoba wyznaczona przez daną Stronę do bieżących kontaktów i nadzoru nad
realizacją Umowy.
Niniejsza Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta między
Zamawiającym, a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i Załącznikami do
Umowy.
Opisane Umową usługi mające na celu uruchomienie posiadanego przez
Zamawiającego oprogramowania MiMIX oraz Enforcive Bsafe na nowych
serwerach dziedzinowych, jak również zapewnienie świadczenia innych
opisanych Umową usług wspomagających korzystanie z tego oprogramowania
przez Zamawiającego.

§ 2.
1.

2.

3.

DEFINICJE

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest „Uruchomienie posiadanego oprogramowania MiMIX oraz
Enforcive Bsafe na nowych serwerach dziedzinowych” poprzez uruchomienie, konfigurację,
reinstalację, optymalizację i testowanie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania,
a także przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych oraz wykonanie Dokumentacji.
Usługi będą świadczone w miejscach instalacji nowych serwerów dziedzinowych:
1) w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
2) w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, ul. Pałacowa 3, Białystok.
Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy wykona następujące czynności wchodzące
w skład Usług:
1) dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego:
a) uruchomienie posiadanych licencji na serwerze POWER 8 MME 8286-42A,
b) reinstalacja oprogramowania MIMIX,
c) konfiguracja oprogramowania,
d) testy działania, przełączenia ról serwerów,
e) wykonanie dokumentacji,
f) szkolenie stanowiskowe dla 2 osób,
g) optymalizacja środowiska MIMIX na nowym serwerze,
2) dla Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego:
a) uruchomienie posiadanych licencji na serwerze POWER 8 MME 8286-42A,
b) reinstalacja oprogramowania MIMIX na 8286 42A EPX s/n 78EA4EW (4 active
cores, 1 replicated LPAR),
c) reinstalacja oprogramowania iOptimize,
d) reinstalacja oprogramowania Enforcive na 8286 42A EPX s/n 78EA4EW (4 active
cores, 1 replicated LPAR)
e) konfiguracja oprogramowania,
f) testy działania, przełączenia ról serwerów,
g) wykonanie dokumentacji,

4.

h) szkolenie stanowiskowe dla 2 osób,
i) optymalizacja środowiska MIMIX, iOptimize oraz Enforcive na nowym serwerze.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że – z zastrzeżeniem zmian
dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowę – przedmiot Umowy zostanie zrealizowany
zgodnie z jej treścią, z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych
w odpowiedzi na pytania wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania
poprzedzającego zawarcie Umowy.

§ 3.
1.

2.

3.

Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są
do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć
wpływ na wykonanie Umowy, w tym ewentualne opóźnienia w zakresie realizacji Usług.
Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Stron.
Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to
także całej komunikacji między Stronami. Wszystkie rezultaty Usług – o ile Umowa nie stanowi
inaczej – zostaną dostarczone w języku polskim.
Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z usług osób
trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych
Umową, jak również do prowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom posiadającym
pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udzielić
niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić
i zaprezentować rezultaty Usług (w tym także w postaci nieukończonej), jak również zapewnić
możliwość ich kontroli.

§ 4.
1.
2.

3.

4.
5.

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w terminie do 30 dni licząc od dnia jej zawarcia.
Wykonawca jest zobowiązany realizować Umowę z dochowaniem należytej staranności, przy
uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej
wiedzy i doświadczenia.
Niezależnie od innych zobowiązań objętych Umową, Wykonawca zobowiązuje się do
przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych z realizacją Umowy,
przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania Usług. Informacje będą
przekazywane w formie pisemnej Koordynatorowi Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usług w sposób określony w Umowie, w tym
zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca zobowiązuje się doświadczenia Usług w sposób zapobiegający utracie danych
Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania
Usług. W przypadku, gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub Zamawiającego
w oparciu o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca
zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania
takiej czynności lub z chwilą przekazania takiej rekomendacji Zamawiającemu.

§ 5.
1.
2.

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w granicach określonych
przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Umową.
W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego
działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy jako obowiązku Zamawiającego,
a zobowiązanie nie wynika z przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub
nie jest w sposób oczywisty zobowiązaniem Zamawiającego (np. dostarczenie energii
elektrycznej do budynków), Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest
Wykonawca.

§ 6.
1.

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi
niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy,
a w szczególności, że dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji
zawodowych niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

§ 7.
1.

2.

3.

4.

Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, jeżeli
podwykonawca dysponuje osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne
do właściwego wykonania Umowy, a w szczególności, że dysponuje personelem o wszystkich
wymaganych profilach kompetencji zawodowych niezbędnych do realizacji przedmiotu
Umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności,
których wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania
i zaniechania podwykonawców jak za działania własne.
Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane
identyfikujące podwykonawców oraz ich dane kontaktowe, a także kopię umowy zawartej
z podwykonawcą na wykonanie powierzonej mu przez Wykonawcę części przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń
finansowych z podwykonawcą.

§ 8.
1.

2.

3.

4.

2.

KOORDYNATORZY UMOWY

Podejmowanie decyzji oraz bieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się będzie przez
wzajemne uzgodnienia Koordynatorów Umowy. Osoby te mogą wskazać swoich zastępców,
o czym druga Strona zostanie poinformowana na piśmie.
Strony ustanawiają następujących Koordynatorów Umowy:
1) Koordynator Umowy ze strony Zamawiającego:
a) imię i nazwisko:
____________________
b) numer telefonu:
____________________
c) adres poczty elektronicznej:
____________________
2) Koordynator Umowy ze strony Wykonawcy:
a) imię i nazwisko:
____________________
b) numer telefonu:
____________________
c) adres poczty elektronicznej:
____________________
Każda ze Stron może dokonać zmiany swojego Koordynatora Umowy, zawiadamiając o tym
drugą Stronę na piśmie. Zmiana jest skuteczna od chwili doręczenia Koordynatorowi Umowy
drugiej Strony informacji o zmianie.
Dla uniknięcia wątpliwości, zmiany Koordynatorów Umowy Stron nie stanowią zmiany
Umowy.

§ 9.
1.

PODWYKONAWCY

POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUG

Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołami odbioru (dwoma
cząstkowymi i jednym zbiorczym).
1) Cząstkowy protokół odbioru ze strony Zamawiającego podpisuje osoba pełniąca funkcję
Naczelnika Wydziału Informatyki w Oddziale Wojewódzkim, w którym wykonane zostały
Usługi.
2) Zbiorczy protokół odbioru ze strony Zamawiającego podpisuje osoba pełniąca funkcję
Naczelnika Wydziału Systemów Centralnych albo Dyrektora Departamentu Informatyki
lub z–cy Dyrektora Departamentu Informatyki. Zbiorczy protokół odbioru może zostać
podpisany tylko i wyłącznie na podstawie podpisanych cząstkowych protokołów odbioru.
Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2.

§ 10. WYNAGRODZENIE
1.

2.
3.

Ustala się łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w wysokości brutto
…………………. złotych (słownie: …………………………………………), w tym podatek
VAT.
Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane
z realizacją Umowy.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z podpisanymi przez przedstawicieli Stron cząstkowymi oraz
zbiorczym protokołem odbioru przedmiotu umowy, o których mowa w § 10 ust. 1. Za datę
zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie
przelewu
wynagrodzenia
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
numer
…………………………………..

§ 11. KARY UMOWNE
1.

2.
3.
4.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, jeżeli
Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; odstąpienie
od Umowy powinno nastąpić w terminie do 7 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości
o przyczynie odstąpienia poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie umowy;
2) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy
dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu wskazanego
w § 4 ust. 1 Umowy; w przypadku, gdy okres opóźnienia wyniesie 30 dni Zamawiający ma
prawo odstąpić od Umowy oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w pkt. 1.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie.
Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia naliczonych kar umownych i odszkodowania
z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża
zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

§ 12. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY. ODSTĄPIENIE OD
UMOWY
1.
2.

Strony przewidują możliwość rozwiązania umowy na podstawie ich zgodnego porozumienia.
Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
zaistnienia ważnych powodów, to jest:
1) powierzenia wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego,
2) nieprzystąpienia do wykonywania umowy lub zaprzestania jej wykonania.

§ 13. POUFNOŚĆ
1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną
mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej
Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody
Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów niezbędnych do realizacji umowy.
Zobowiązanie to obejmuje także podwykonawców przy pomocy, których Wykonawca będzie
wykonywał niniejszą umowę.
Wykonawca zobowiąże pisemnie swoich pracowników i pracowników podwykonawców
wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich
informacji pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy przez podpisanie

3.

zobowiązań według wzoru określonego w załączniku do umowy o zachowaniu poufności
(stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy) i dostarczy takie dokumenty Zamawiającemu wraz
z wykazem osób, które będą upoważnione do dostępu do danych i informacji objętych
poufnością, przed przystąpieniem do praktycznej realizacji niniejszej umowy przez danego
pracownika Wykonawcy lub pracownika podwykonawcy.
W razie naruszenia obowiązku dotyczącego zachowania poufności przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania z tytułu
poniesionej szkody na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej kary umowne
określone w umowie o zachowaniu poufności.

§ 14.
1.
2.
3.
4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta dnia …………………2018 roku w Warszawie pomiędzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 107 – 00 –
010 – 57, reprezentowanym przez: ………………… …………………………. zwanym dalej
„Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………..…,
reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
W związku z podpisaniem umowy nr ………… z dnia …………., której przedmiotem jest
„Uruchomienie posiadanego oprogramowania MiMIX oraz Enforcive Bsafe na nowych serwerach
dziedzinowych”, 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 w formie lub ustnej, pisemnej, lub
utrwalone 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 lub Podwykonawcy, którym informacje te są
niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy;
5)
poinformowania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy, o obowiązku
zachowania poufności, o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych
informacji, pouczenia w sprawie ich traktowania jako poufnych oraz odebrania
oświadczenia wskazanego ust. 4 umowy o zachowaniu poufności;
6)
niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek
sposób, chyba że wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność
pisemna zgoda i dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku z realizacją
umowy.
7)
na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy,
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy podstawowej, niezwłocznego zwrócenia
Zamawiającemu lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów zawierających

jakiekolwiek Informacje Poufne, wraz ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego
posiadaniu.
2. Zamawiający zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy
osobom biorącym udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, które okażą
Zamawiającemu upoważnienie do udziału w realizacji umowy;
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązków dotyczących
Informacji Poufnych, o których mowa w niniejszej Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 10 ust. 1 umowy
podstawowej za każdą ujawnioną Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego, w terminie do
14 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej noty.
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. 3.
5. Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, w tym ze strony
Podwykonawcy, złożą oświadczenie zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji
Poufnych według wzoru określonego w załączniku do niniejszej umowy.
6. W przypadku nie złożenia Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 5 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 1 000 złotych za każde niezłożone
oświadczenie.
§ 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, podwykonawców, pracowników podwykonawców i 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,
w okresie 3 lat od ich wygaśnięcia.
§ 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.

Spory powstałe na gruncie niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu.

2.

Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie
w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne.
§ 8.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
Załącznik do umowy stanowi jej integralną część.
§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.

Podpisano w imieniu Zamawiającego

Podpisano w imieniu Wykonawcy

Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności
……………………………….
(imię i nazwisko)
……………………………….
(adres zamieszkania)
……………………………….
(nazwa i nr dokumentu tożsamości)
………………………………
(nr PESEL)
OŚWIADCZENIE
o zobowiązaniu do zachowania poufności
Ja niżej podpisany, reprezentując w dniu ……………………… Wykonawcę podczas realizacji
umowy
….……………………….w
siedzibie
NFZ
w
……………..…….….,
z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuje się do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji
umowy, przedmiotem której jest „Uruchomienie posiadanego oprogramowania MiMIX oraz
Enforcive Bsafe na nowych serwerach dziedzinowych” niezależnie od formy w jakiej zostały
mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie
w celu realizacji umowy.
Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy także po zakończeniu wykonywania wyżej
wymienionej umowy, przez okres 3 lat od zakończenia jej realizacji przez Wykonawcę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu
przez Narodowy Fundusz Zdrowia na potrzeby związane z realizacją umowy.

Miejscowość, data

Czytelny podpis

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY
Warszawa, dnia ……………………
PROTOKÓŁ ODBIORU
cząstkowy/zbiorczy*

do umowy ………… z dnia ……………………
której przedmiotem której jest „Uruchomienie posiadanego oprogramowania MiMIX oraz Enforcive
Bsafe na nowych serwerach dziedzinowych”.

Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Zamawiający:
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Miejsce Wykonania:
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Uwagi Zamawiającego:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Wykonawca

* skreślić niewłaściwy rodzaj protokołu

Zamawiający

