
ANEKS nr 5

do umowy nr 77/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.

 

zawarty w dniu 24 lipca 2020  r. w Warszawie pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia Centrala z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, NIP 
10700-010-57, REGON: 015817985, reprezentowanym przez: Adama Niedzielskiego - Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanym dalej: „Zamawiającym” a

CCIG Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Wrocław, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000469595, NIP 8971790871, REGON 022187091, reprezentowaną 
przez  Prezesa Zarządu – Marcina Kapralskiego zwaną dalej: „Wykonawcą”, zwanymi łącznie: 
„Stronami”,

Zważywszy, że Strony obowiązuje umowa nr 77/2019 z dnia 30 lipca 2019 r., której przedmiotem jest 
świadczenie usług telekomunikacyjnych, zwana dalej: „Umową” oraz mając na uwadze: - 
nadzwyczajne okoliczności w postaci pandemii wirusa powodującego chorobę COVID-19, w tym 
intensywny   wzrost zachorowań w Europie począwszy od lutego 2020 r. - wejście w życie ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 374), zwanej dalej: „ustawą o COVID19”, - wprowadzenie 14 marca 2020 r. 
stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 
marca 2020 r., a następnie od dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii w drodze rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  - na podstawie § 11 ust. 17  Umowy oraz w zw. z art. 6 ustawy o 
COVID-19, 

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

W Umowie:

1) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Umowy nie przekroczy kwoty 
brutto: 17 425 584,65 zł (słownie szesnaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy 
pięćset osiemdziesiąt cztery złote i 65/100).”,

b) po ust. 10 dodaje się ust.11 w brzmieniu:
„11. Strony ustalają, że do wszystkich wartości netto podanych w Umowie zostanie 
doliczony należny podatek VAT.”;

2) w § 12:
a) w ust.1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) prowadzeniu ogólnopolskiej infolinii ds. Koronawirusa, o której mowa w pkt 1 
w języku rosyjskim,
1b) prowadzeniu ogólnopolskiej infolinii ds. Koronawirusa, o której mowa w pkt 1 
w języku ukraińskim,”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Wynagrodzenie za usługi, o których mowa:



1) w ust. 1 pkt 2 wynosi  25 801,62 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy osiemset jeden 
złoty i 62/100) netto miesięcznie,

2) w ust. 1 pkt 1a wynosi 45 021,95 zł (słownie czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia 
jeden  złoty i 95/ 100) netto  miesięcznie, 

3) w ust. 1 pkt 1b wynosi 28 793,11 zł (słownie dwadzieścia osiem tysięcy siedemset 
dziewięćdziesiąt trzy złote i 11/100) netto miesięcznie.

W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę konieczności zwiększenia potencjału 
odzwierciedlonego liczbą konsultantów dla usług, o których mowa w ust.1 pkt 1a- 2, i 
jego zaakceptowania przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości 37,57 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 57/100) netto 
za roboczogodzinę z uwzględnieniem zapewnienia organizacji stanowiska, oraz kosztów 
niezbędnych licencji.”,

c) po ust. 18 dodaje się ust. 18a i 18b w brzmieniu:
„18a. Wymagania co do potencjału dla realizacji usług, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 
1a i 1b określa załącznik nr 9.
18b. Wymagania co do potencjału dla realizacji usług, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 
określa załącznik nr 8.”;

3) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu;
4) dodaje się załącznik nr 9 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że usługi, o których mowa w § 12 ust.1 pkt 1a i 1b są realizowane od 2 lipca 
2020 r., czego wymagał Zamawiający i co ten niniejszym potwierdza.

§ 3

Strony oświadczają, że dotychczasowe rozliczenia z tytułu realizacji Umowy obejmowały wartość 
netto wraz z należnym podatkiem VAT.

§ 4

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 r., 
z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 
25 marca 2020 r.
2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do jednostronnego rozwiązania Umowy w zakresie 
zmienionym niniejszym aneksem bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy.

Adam Niedzielski

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA                                                                             
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