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Załącznik nr 2 do specyfikacji 

Umowa nr              /17 

zawarta w dniu ………..r. pomiędzy: 

Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 

z siedzibą w Krakowie, ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków, zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez ……., 

a 

… z siedzibą w … przy ul. … wpisaną do … pod numerem …, zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez … 

zwanymi dalej „Stronami”. 

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: …...). 

§1 

SŁOWNICZEK 

Ilekroć w Umowie używane są następujące pojęcia: 

a) Przedmiot Umowy – rozumie się przez to wykonanie Dostawy Sprzętu i Oprogramowania, Wdrożenia 

oraz zapewnienie świadczenia Wsparcia Serwisowego. 

b) Sprzęt – rozumie się przez to wszelkie urządzenia dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę na 

podstawie Umowy, których szczegółowe zestawienie zawarte jest w załączniku nr … do Umowy 

(załącznik nr 1 do specyfikacji, rozdział I - III). 

c) Oprogramowanie – rozumie się przez to wszelkie programy komputerowe w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017.880 z późn. 

zm.), które są przeznaczone do wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności do korzystania ze 

Sprzętu i umożliwiają jego działanie. 

d) Dostawa – rozumie się przez to sprzedanie przez Wykonawcę Zamawiającemu Sprzętu będącego 

przedmiotem Dostawy, oraz dostarczenie Zamawiającemu tego Sprzętu w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

e) Dostawa Sprzętu i Oprogramowania – rozumie się przez to sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę Sprzętu, oraz zapewnienie udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z 

Oprogramowania i dostarczenie nośników zawierających Oprogramowanie, lub zapewnienie możliwości 

pobrania Oprogramowania, z tym zastrzeżeniem, że Sprzęt i Oprogramowanie najpóźniej od chwili 

dostarczenia ich Zamawiającemu będą spełniać wymogi określone w Umowie i załączniku nr 1 do 

Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji, rozdział I - III). 

f) Wdrożenie - rozumie się przez to wszelkie prace wdrożeniowo-instalacyjne związane z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy, a w szczególności czynności wymienione w załączniku nr … do Umowy (załącznik 

nr 1 do specyfikacji). 

g) Wsparcie Serwisowe – rozumie się przez to zapewnienie przez Wykonawcę wykonywania napraw, 

aktualizacji oraz świadczenia pomocy technicznej dotyczących Przedmiotu Umowy w celu przywrócenia 

pełnej sprawności i funkcjonalności oraz poprawności działania Sprzętu i Oprogramowania, w tym 

wykonywania czynności określonych odpowiednio w załączniku nr … do Umowy (załącznik nr 1 do 

specyfikacji, rozdział IV), w zakresie określonym w Umowie, a w tym w przypadku niefunkcjonowania, 



nieprawidłowego funkcjonowania lub powstania okoliczności wskazujących na możliwość 

nieprawidłowego funkcjonowania Sprzętu, Oprogramowania lub niewłaściwego wykonania Wdrożenia. 

h) Środowisko Informatyczne – rozumie się przez to dotychczas posiadane przez Zamawiającego 

urządzenia infrastruktury serwerowej i sieciowej oraz programy komputerowe w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017.880 z 

późn. zm.) używane do korzystania z urządzeń infrastruktury serwerowej lub sieciowej.  

i) Umowa – rozumie się przez to niniejszą umowę, czyli umowę zawartą w Krakowie w dniu ………. przez 

Zamawiającego i Wykonawcę w wyniku prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dotyczącego „…..”, nr sprawy: WAG.II.261.1.8.2017. 

§ 2 

ZAKRES UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, który obejmuje Dostawę Sprzętu i 

Oprogramowania, Wdrożenie, a także zapewnienie świadczenia Wsparcia Serwisowego zgodnie z 

warunkami określonymi w Umowie i ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, na podstawie którego niniejsza umowa zostaje zawarta. Na mocy niniejszej Umowy 

Wykonawca: 

a) sprzedaje Zamawiającemu Sprzęt, a Zamawiający kupuje Sprzęt od Wykonawcy, 

b) zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu licencji do korzystania z Oprogramowania na warunkach i 

polach eksploatacji określonych w Umowie, 

c) zobowiązuje się do wykonania Wdrożenia, 

d) zobowiązuje się do zapewnienia świadczenie Wsparcia Serwisowego. 

2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę: 

a) w zakresie Dostawy Sprzętu i Oprogramowania oraz Wdrożenia w terminie do 20 stycznia 2018r., z 

tym zastrzeżeniem, że licencje dotyczące korzystania z Oprogramowania zostaną udzielone na czas 

nieokreślony liczony od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy potwierdzającego 

należyte wykonanie Przedmiotu Umowy; 

b) w zakresie Wsparcia serwisowego w okresie … miesięcy (minimum 36 miesięcy) dla Sprzętu i 

Oprogramowania określonego w załączniku  nr … do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji) od 

daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy potwierdzającego należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy. 

3 Wykonawca dostarczy Sprzęt i Oprogramowanie na własne ryzyko, a koszt ich dostarczenia zawarty 

jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 

4 Wykonawca oświadcza, że dostarczony Sprzęt: 

a) będzie posiadać deklaracje zgodności CE, 

b) będzie wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami,  

c) będzie w pełni wartościowy i sprawny, nadający się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem, 

d) będzie fabrycznie nowy, 

e) będzie spełniał wszystkie wymagania określone w załączniku nr … do Umowy (załącznik nr 1 do 

specyfikacji). 

5 Wykonawca oświadcza, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie 

Umowy. Wykonawca oświadcza iż wie, że prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy ma kluczowe 

znaczenie dla właściwego funkcjonowania Zamawiającego w tym dla realizacji przez Zamawiającego 

jego ustawowych obowiązków. 
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6 Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy i wykonania wszelkich obowiązków i 

uprawnień w niej przewidzianych oraz, że w wyniku zawarcia Umowy Zamawiający uzyska w 

szczególności prawo własności Sprzętu oraz uzyska licencję na korzystanie z Oprogramowania, a także 

prawo do korzystania ze Sprzętu i Oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę, w zakresie 

obejmującym pełną funkcjonalność Sprzętu i pełną funkcjonalność Oprogramowania. 

7 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia do przekazania 

Zamawiającemu dokumentu (zawierającego informację o numerach seryjnych rozbudowywanych 

urządzeń) wystawionego przez producenta rozbudowywanego sprzętu potwierdzającego poprawne 

funkcjonowanie całości sprzętu i oprogramowania z wykorzystaniem podzespołów równoważnych 

oraz potwierdzającego utrzymanie ciągłości gwarancji/wsparcia serwisowego jakie posiada 

Zamawiający na rozbudowywany sprzęt (dotyczy wykonawców, którzy zaoferują rozwiązanie/a 

równoważne). 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zobowiązania Wykonawcy: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Dostawy Sprzętu i Oprogramowania do budynku 

Zamawiającego położonego w Krakowie przy ul. Racławicka 56a oraz Józefa 21, zgodnie z 

wytycznymi określonymi przez Zamawiającego. Sprzęt będący przedmiotem Dostawy będzie 

odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postanowienia zdania 

poprzedzającego oznaczają w szczególności, że wskazana w nim lokalizacja jest miejscem 

wykonania sprzedaży Sprzętu, oraz jest miejscem, do którego Sprzęt i Oprogramowania mają być 

dostarczone. 

b) Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić jedną z osób wymienionych w § 8 ust. 3 o terminie 

Dostawy Sprzętu i Oprogramowania z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.   

c) W celu realizacji Wdrożenia Wykonawca zapewni oddelegowanie, do wskazanego przez 

Zamawiającego budynku położonego w Krakowie co najmniej: 

c.3) jednej osoby posiadającej  certyfikat HP ATP – Server Solutions lub równoważny, 

c.4) jednej osoby posiadającej  certyfikat HP ATP – Storage Solution lub równoważny, 

d) O ile w załącznikach do Umowy nie postanowiono inaczej, Wykonawca zobowiązuje się udzielić lub 

zapewnić udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z Oprogramowania co najmniej na 

następujących warunkach: 

d.1) na polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017.880 z późn. zm.), obejmujących 

w szczególności funkcjonalność Oprogramowania określoną w załączniku nr 1 do Umowy 

(załącznik nr 1 do specyfikacji), 

d.2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d.3) na czas nieokreślony,  

d.4) umożliwiających korzystanie ze Sprzętu w zakresie funkcjonalności określonych w załączniku 

nr … do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji). 

e) Wykonawca, w dniu dostarczenia Zamawiającemu Sprzętu i Oprogramowania, zobowiązuje się do 

dostarczenia Zamawiającemu znaku licencyjnego/dokumentu pozwalającego na dokonanie rejestracji 

i na korzystanie z Oprogramowania lub innego dokumentu potwierdzającego prawo korzystania z 

Oprogramowania przez Zamawiającego i umożliwiającego korzystanie z Oprogramowania, zgodnie 



z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem sytuacji, w których ze względu na specyfikę 

Oprogramowania dokumenty takie nie są wymagane. 

f) Wykonawca zapewni przeprowadzenie Wdrożenia na zasadach określonych w Umowie i załączniku 

nr … do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji). Wdrożenie będzie przeprowadzone w budynkach 

Zamawiającego położonych na terenie Krakowa. 

g) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Wdrożenia w następujących godzinach: 

g.1) w dni robocze Zamawiającego (poniedziałek – piątek) w godz. 08.00 -16.00 w sposób 

ograniczający do niezbędnego minimum zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu 

Środowiska Informatycznego i korzystaniu z niego przez Zamawiającego, po uzgodnieniu 

konkretnego terminu z jedną z osób wymienionych w § 8 ust. 3,  

g.2) w dni robocze Zamawiającego (poniedziałek – piątek) po godz. 16.00 lub w dni wolne od pracy 

Zamawiającego - w szczególnych przypadkach, gdy Wdrożenie nie będzie mogło być 

wykonywane w godzinach pracy Zamawiającego po uzgodnieniu konkretnego terminu z jedną 

z osób wymienionych w § 8 ust. 3. 

h) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Wsparcia Serwisowego przez podmiot lub podmioty 

posiadający (posiadające) odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, sprzęt i umiejętności do 

należytego świadczenia serwisu oraz status autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

Sprzętu 

i) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i zapewnienia skutecznej ochrony 

wszelkich informacji określonych w § 12 pozyskanych w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, realizacji Umowy jak i po jej zakończeniu, ze szczególnym 

uwzględnieniem danych osobowych oraz zobowiązuje się do niewykorzystywania tych informacji do 

celów innych niż należyte wykonanie Umowy.  

j) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy (nr 

…/MOW NFZ WAGII/17), Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która stanowi 

załącznik nr 2 do Umowy. 

k) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby nie 

spowodowało to utraty lub ograniczenia gwarancji na posiadane przez Zamawiającego urządzenia 

wchodzące w skład Środowiska Informatycznego. W przypadku, gdy zachowania Wykonawcy 

spowodują utratę lub ograniczenie gwarancji na posiadane przez Zamawiającego urządzenia 

wchodzące w skład Środowiska Informatycznego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia 

świadczenia gwarancji na własny koszt w pełnym zakresie przysługującym Zamawiającemu w 

warunkach, gdyby do utraty lub ograniczenia gwarancji nie doszło.  

l) Wykonawca dochowa najwyższej staranności w wykonaniu Umowy, z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru wykonywanych czynności, oraz zobowiązuje się do wykonania 

obowiązków określonych w Umowie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a także z 

wykorzystaniem najnowszych i odpowiednich zdobyczy wiedzy fachowej i zawodowej.  

2. Zobowiązania Zamawiającego: 

a) Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w Umowie, na 

zasadach i po spełnieniu warunków określonych w Umowie. 

b) Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu czynności 

przewidzianych w Umowie, w tym do wykonania obowiązków określonych w § 7 ust. 5. 

d) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego, telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej, 

faksem lub pisemnego powiadamiania podmiotu wykonującego Wsparcie Serwisowe, wskazanego 

przez Wykonawcę w § 4 ust. 13, o stwierdzonych usterkach Przedmiotu Umowy, wraz z opisem 

stwierdzonej usterki i okolicznościach jej ujawnienia. Za moment zgłoszenia telefonicznego uważa 

się datę i godzinę jego wykonania, co w przypadku wystąpienia sporu będzie potwierdzone przez 

Zamawiającego notatką służbową sporządzoną przez jedną z osób, o których mowa w § 8 ust. 3. 
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Zamawiający ma prawo wyboru jednej lub kilku form powiadamiania podmiotu wykonującego 

Serwis, o którym mowa w niniejszym punkcie. 

e) Zamawiający podpisze protokół odbioru Przedmiotu Umowy, który stanowi podstawę do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, w przypadku stwierdzenia przy odbiorze Przedmiotu 

Umowy należytego jego wykonania i nie stwierdzenia usterek (wad), niewykonania lub 

nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy lub nieprawidłowego funkcjonowania Sprzętu lub 

Oprogramowania.  

§ 4 

GWARANCJA 

1. Wykonawca zapewnia, że należycie wykona Przedmiot Umowy i w związku z tym udziela gwarancji 

prawidłowego działania Sprzętu i Oprogramowania oraz gwarancji prawidłowego wykonania 

Wdrożenia, na warunkach określonych w Umowie i załącznikach do Umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji określonej w ust. 1 na okres … miesięcy (min. 36) na Sprzęt i 

Oprogramowanie wymienione w załączniku nr …  do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji). 

3. Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, którego wzór 

stanowi załącznik nr … do Umowy, potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy bez 

braków i wad. 

4. Gwarancja określona w Umowie obejmuje w szczególności zapewnienie udzielone przez Wykonawcę, 

że Przedmiot Umowy spełnia wymogi jakościowe, funkcjonalne i techniczne określone w Umowie i 

załącznikach do Umowy oraz, że Przedmiot Umowy spełnia wymagania zgodności z prawem. 

5. Wszystkie koszty związane z udzieleniem gwarancji i ze świadczeniem Wsparcia Serwisowego w 

okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu Wsparcie Serwisowe (w ramach wynagrodzenia określonego w  

§ 5 ust. 1) w zakresie określonym w Umowie, a w tym w zakresie: usunięcia usterek (wad) Przedmiotu 

Umowy (w tym w szczególności Sprzętu i Oprogramowania), wykonywania napraw oraz zapewniający 

pomoc techniczną w przypadku niefunkcjonowania, nieprawidłowego funkcjonowania lub powstania 

okoliczności wskazujących na możliwość nieprawidłowego wykonania lub funkcjonowania Przedmiotu 

Umowy, w tym w szczególności Sprzętu i Oprogramowania.  

7. Wsparcie Serwisowe będzie zapewnione przez cały okres trwania gwarancji co najmniej na warunkach 

określonych w załączniku nr … do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji).  

8. W ramach Wsparcia Serwisowego, przez cały okres trwania gwarancji, Wykonawca niezwłocznie po 

dokonaniu poprawek i powstaniu nowych wersji Oprogramowania należących do Przedmiotu Umowy 

udostępni je Zamawiającemu i zapewni udzielenie Zamawiającemu właściwych licencji dotyczących 

poprawek lub nowych wersji Oprogramowania, co najmniej w zakresie i na warunkach wskazanych w § 

3 ust. 1 lit d). 

9. W ramach Wsparcia Serwisowego Wykonawca zapewni możliwość, w formach określonych w  

§ 3 ust. 2 lit. d) (zgodnie z wyborem Zamawiającego), zgłaszania incydentów dotyczących Sprzętu i 

Oprogramowania: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czas reakcji lub naprawy liczone będą 

od momentu zgłoszenia, przy czym za moment zgłoszenia telefonicznego uważa się datę i godzinę 

odnotowaną przez Zamawiającego w notatce o której mowa w § 3 ust. 2 pkt d). 

10. Wykonawca oświadcza, że: 

a) czas reakcji na incydenty dotyczące Oprogramowania będzie wynosił nie więcej niż 2 godziny, od 

momentu zgłoszenia przez Zamawiającego,  



b) czas reakcji na incydenty dotyczące Sprzętu będzie wynosił nie więcej niż 4 godziny, od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego, 

c) czas naprawy Sprzętu będzie wynosił nie więcej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez 

Zamawiającego 

11. Usunięcie usterki (wady) Przedmiotu Umowy polegać będzie na przywróceniu pełnej poprawności 

wykonania Przedmiotu Umowy. Przez pełną poprawność wykonania Przedmiotu Umowy rozumie się 

dostarczenie odpowiedniego Sprzętu i Oprogramowania określonych w Umowie i załączniku do niej, 

prawidłowe wykonanie Wdrożenia oraz prawidłowe funkcjonowanie Sprzętu i Oprogramowania – 

zgodne z niniejszą Umową, załącznikami do Umowy oraz w sposób zapewniający zgodne z prawem 

korzystanie przez Zamawiającego z funkcjonalności Sprzętu i Oprogramowania określonej w 

załączniku nr … do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji). 

12. Czynności z zakresu Wsparcia Serwisowego realizowane będą w budynkach Zamawiającego w 

Krakowie, w których zlokalizowany jest element Sprzętu lub Oprogramowania, wymagający Wsparcia 

Serwisowego. 

13. Wykonawca oświadcza, że Wsparcie Serwisowe świadczone będzie przez ..., adres ..., tel. …, fax....,  

e-mail ... .. O każdej zmianie adresu, telefonu, faksu,  adresu poczty elektronicznej lub osoby do 

kontaktów podmiotu wykonującego Wsparcie Serwisowe Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego na piśmie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga 

jedynie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu i nie wymaga dla swej ważności zmiany Umowy. 

Zmiana podmiotu wykonującego Wsparcie Serwisowe jest dopuszczalna na zasadach opisanych w § 10 

Umowy i z tym zastrzeżeniem, że zmiana podmiotu wykonującego Wsparcie Serwisowe jest możliwa 

jedynie wówczas, gdy nowy podmiot mający wykonywać Wsparcie Serwisowe posiada odpowiednie 

kwalifikacje, uprawnienia i dysponuje personelem mogącym wykonywać Wsparcie Serwisowe w 

sposób należyty, w pełnym zakresie określonym w Umowie. 

14. Strony ustalają, że w przypadku trzykrotnej usterki (wady) wymagającej Wsparcia serwisowego 

dotyczącej tego samego elementu Sprzętu lub Oprogramowania, w razie kolejnej (czwartej) usterki 

(wady) tego elementu Sprzętu lub Oprogramowania, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany tego 

elementu Sprzętu na nowy lub odpowiednio do zainstalowania nowej wersji Oprogramowania, lub 

elementu Oprogramowania. 

15. W przypadku uszkodzenia dysku dostarczonego przez Wykonawcę na podstawie Umowy Wykonawca 

wymieni uszkodzony dysk na nowy w budynku Zamawiającego, w którym znajduje się Sprzęt z 

uszkodzonym dyskiem, oraz pozostawi uszkodzony dysk Zamawiającemu. 

16. Warunki gwarancji i Wsparcia Serwisowego opisane w dokumentach gwarancyjnych Przedmiotu 

Umowy lub jego elementów nie mogą być sprzeczne z warunkami Wsparcia Serwisowego i gwarancji 

wynikającymi z Umowy. W przypadku zaistnienia sprzeczności, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym Strony związane są warunkami Wsparcia Serwisowego i gwarancji określonymi w 

Umowie, chyba, że warunki gwarancji i Wsparcia Serwisowego opisane w dokumentach  

gwarancyjnych Przedmiotu Umowy lub jego elementów są korzystniejsze dla Zamawiającego. 

17. Niezależnie od zapisów niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługują także uprawnienia z tytułu 

rękojmi i gwarancji wynikające z przepisów kodeksu cywilnego. 

§ 5 

WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości … zł (słownie 

złotych: ….), na zasadach określonych w Umowie, zgodnie z „Formularzem oferty” stanowiącym 

załącznik nr … do Umowy, na podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, z 

zastrzeżeniem ust. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje w 

szczególności wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 1 lit. d 

oraz § 4 ust. 8. 
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2. Warunkiem wystawienia faktury oraz zapłaty wynagrodzenia będzie uprzednie należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy bez braków i wad i uzyskanie pisemnego potwierdzenia przez osoby wymienione 

w § 8 ust. 3 faktu należytego wykonania Przedmiotu Umowy bez braków i wad, w formie protokołu 

odbioru Przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr … do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że 

Wsparcie Serwisowe ma być wykonywane w okresie gwarancji, po podpisaniu protokołu odbioru 

Przedmiotu Umowy.  

3. Potwierdzenie faktu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 nastąpi po 

dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 8, jeżeli przedstawiciele Zamawiającego, 

o których mowa w § 8 ust. 3 stwierdzą, że Przedmiot Umowy został wykonany przez Wykonawcę 

należycie.  

4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy … w terminie 21 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę oraz pisemnego 

potwierdzenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3  

5. Faktura powinna zawierać następujące dane: 

Odbiorca i płatnik: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,  

31-053 Kraków, ul. Ciemna 6, 

Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, 02-390 Warszawa,  

ul. Grójecka 186, NIP 1070001057. 

6. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot wierzytelności wynikających z Umowy. Zobowiązania 

Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przejęte przez inny podmiot. Zamawiający nie wyraża 

zgody na przejęcie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy przez inny podmiot. 

§ 6 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 

wystąpienia którejkolwiek ze zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, tj. zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 i jedynie w zakresie wynikającym bezpośrednio ze 

zmian określonych w ust. 1 oraz jedynie w zakresie dotyczącym realizacji Wsparcia Serwisowego 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, do wysokości zmienionego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmienionej 

minimalnej stawki godzinowej.  



5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 

celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego.  

6. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia 

wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia w formie pisemnej o wpływie zmian, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 na wysokość koniecznych dodatkowych kosztów realizacji przedmiotu 

umowy wraz ze szczegółową kalkulacją zmiany kosztów w tym zakresie i wykazania wysokości ww. 

dodatkowych kosztów stosownymi dokumentami.  

7. Zamawiający dokona weryfikacji i oceny oświadczenia i dokumentów, o których mowa w ust. 6, pod 

kątem realnego wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na koszty wykonania przedmiotu 

umowy. 

§ 7 

SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONANIA WDROŻENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że do wykonania Przedmiotu Umowy oddeleguje osoby posiadające niezbędną 

wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w szczególności posiadające 

wszystkie wymagane profile kompetencji zawodowych, w tym kwalifikacje, o których mowa w § 3  

ust. 1 lit. c). 

2. Zamawiający ma prawo w każdym czasie zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem zawierającym 

uzasadnienie, o odsunięcie od wykonywania Umowy osoby wykonującej Przedmiot Umowy z ramienia 

Wykonawcy. Wniosek ten składany jest do Wykonawcy na piśmie przez upoważnione osoby, o których 

mowa w § 8 ust. 3. Po otrzymaniu od Zamawiającego wniosku o odsunięcie osoby wykonującej 

Przedmiot Umowy od realizacji Umowy, Wykonawca w ciągu 3 dni przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia propozycję osoby zastępującej. Zamawiający w ciągu 3 dni zaakceptuje proponowaną 

nową osobę, lub też odmówi jej akceptacji. Odmowa akceptacji nie może zostać dokonana bez podania 

przyczyn. Jeżeli nowa osoba nie zostanie zaakceptowana, Strony powtórzą powyższą procedurę, przy 

czym od decyzji Zamawiającego zależy czy dana osoba może nadal wykonywać Przedmiot Umowy, 

czy ma zostać odsunięta od wykonywania Umowy mimo braku osoby zastępującej. 

3. Zmiana osoby wykonującej Przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy nie będzie powodować zmiany 

wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy ani terminów 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Do obowiązków Zamawiającego w czasie Wdrożenia należy: 

a) udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia potrzebne do wykonania Przedmiotu 

Umowy w uzgodnionym przez Strony czasie, 

b) utrzymanie sprawności technicznej posiadanego Środowiska Informatycznego, 

c) zapewnienie czynnego udziału wytypowanych przez Zamawiającego osób w przeprowadzeniu 

testów poprawności działania Sprzętu i Oprogramowania. 

5. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie Wdrożenia należy w szczególności: 

a) przeprowadzenie Wdrożenia w sposób i w zakresie zgodnym z postanowieniami Umowy, w tym 

zgodnie z zapisami załącznika nr … do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji), 

b) przeprowadzenie Wdrożenia oraz wykonanie wszystkich innych prac ze szczególną starannością, 

sztuką inżynierską oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

c) współdziałanie z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego i efektywne wykorzystanie ich czasu 

pracy, 

d) ograniczenie do minimum zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu Środowiska Informatycznego i 

korzystaniu z niego przez Zamawiającego, 
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e) przeprowadzenie testów odbiorczych, o których mowa w załączniku nr … do Umowy (załącznik  nr 

1 do specyfikacji) i udostępnienie ich wyników Zamawiającemu, 

f) uwzględnienie uwag Zamawiającego po przeprowadzeniu testów odbiorczych. 

§ 8 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY, PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Przedmiot Umowy do odbioru (pisemnie, faxem lub drogą 

elektroniczną) osobie/osobom, o której/ch mowa w ust. 3, w terminie określonym w § 2 ust. 2 lit. a). W 

przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, o którym mowa w rozdziale V załącznika nr .... 

do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji) warunkiem zgłoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru 

będzie przekazanie dokumentu, o którym mowa w § 2 ust.7 

2.  Odbiór Przedmiotu Umowy będzie obejmował odbiór ilościowy i jakościowy oraz zostanie 

udokumentowany protokołem odbioru Przedmiotu Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

Umowy. Przeprowadzenie odbioru Przedmiotu Umowy będzie polegało na: 

a) sprawdzeniu ilości i modeli dostarczonego Sprzętu ze specyfikacją zawartą w załączniku nr … do 

Umowy (załącznik  nr 1 do specyfikacji), 

b) sprawdzeniu zgodności dostarczonego Oprogramowania i licencji udzielonych na Oprogramowanie z 

postanowieniami Umowy i załącznika nr … do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji), 

c) sprawdzeniu wykonania wszystkich prac z zakresu Wdrożenia w sposób i w zakresie zgodnym z 

postanowieniami Umowy,  

d) sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania Sprzętu i Oprogramowania w Środowisku 

Informatycznym. 

3. Osobami upoważnionymi do nadzorowania prawidłowej realizacji Umowy oraz do podpisania protokołu 

odbioru ze strony Zamawiającego są p. .... tel. …, p. ....., tel. … 

4. Osobą upoważnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji Umowy oraz do podpisania protokołu 

odbioru ze strony Wykonawcy jest p. ....., tel. … 

5. Ewentualna zmiana osób wskazanych w ust. 3 i 4 dla swojej skuteczności będzie wymagała jedynie 

jednostronnego pisemnego oświadczenia skierowanego do drugiej Strony Umowy i nie wymaga dla 

swej ważności  zmiany Umowy. 

6. Osoby, które w imieniu Wykonawcy, bądź na jego zlecenie będą wykonywały Wdrożenie zobowiązane 

są do podpisania oświadczeń o ochronie danych osobowych oraz o zachowaniu tajemnicy służbowej, 

zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do Umowy  …... 

7. Odbiór Przedmiotu Umowy, w tym ocena sprawności działania Sprzętu i Oprogramowania będzie 

przeprowadzona w budynkach Zamawiającego w Krakowie, w terminie do dwóch dni od momentu 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru, Przedstawiciel 

Wykonawcy może uczestniczyć w odbiorze Przedmiotu Umowy. 

8. Pisemne potwierdzenie przez osoby wymienione w ust. 3 faktu należytego wykonania  Przedmiotu 

Umowy bez braków i wad oraz podpisanie protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, nastąpi w przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego faktu należytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

z tym zastrzeżeniem, że Wsparcie Serwisowe będzie realizowane po podpisaniu protokołu odbioru 

Przedmiotu Umowy. 

 

 



§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu 

Umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% (słownie: jednej dziesiątej 

procenta) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w stosunku do  terminu określonego w § 2 ust. 2  lit. a), 

b) za opóźnienie w czasie reakcji Wsparcia Serwisowego na incydenty dotyczące Oprogramowania, w 

okresie gwarancji - w wysokości 0,05 % (słownie: pięciu setnych procenta) wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia liczoną od upływu terminu, o 

którym mowa w § 4 ust. 10 lit. a), 

c) za opóźnienie w czasie reakcji Wsparcia Serwisowego na incydenty dotyczące Sprzętu w okresie 

gwarancji - w wysokości 0,02 % (słownie: dwóch setnych procenta) wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia liczoną od upływu terminu, o 

którym mowa w § 4 ust. 10 lit. b), 

d) za opóźnienie naprawy Sprzętu w stosunku do terminu naprawy określonego w Umowie - w 

wysokości 500,00zł (słownie złotych: pięćset) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia liczoną od 

upływu terminu, o których mowa w § 4 ust. 10 lit. c),  

e) za nie udostępnienie poprawek  lub nowych wersji Oprogramowania lub nie zapewnienie 

udzielenia właściwych licencji dot. poprawek lub nowych wersji Oprogramowania w zakresie 

Wsparcia Serwisowego - w wysokości 1 500,00zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset), za 

każdorazowe stwierdzenie nieudostępnienia poprawki lub nowej wersji Oprogramowania lub nie 

zapewnienie udzielenia właściwych licencji dot. poprawek lub nowych wersji Oprogramowania, 

f) za opóźnienie umożliwienia Zamawiającemu wglądu do dokumentów/dzienników, o których mowa 

w rozdziale IV pkt 12 załącznika nr ... do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji) w wysokości  

50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do 

terminu wskazanego w pkt IV ppkt 12 załącznika nr …….. (załącznik nr 1 do specyfikacji) , 

g) za opóźnienie wykonania przeglądu technicznego rozbudowanych macierzy i serwerów, o którym 

mowa w rozdziale IV pkt 15 załącznika nr ... do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji) w 

wysokości  100,00 zł (słownie złotych: sto) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do 

terminu wskazanego w pkt IV ppkt 15 załącznika nr …….. (załącznik nr 1 do specyfikacji), 

h) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę skutkujące rozwiązaniem 

lub odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości do 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

i) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 12 (z wyłączeniem przypadków 

określonych w ust. 1 lit. j))- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

za każdorazowe naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy 

j) za naruszenie obowiązków określonych w Umowie o powierzeniu przetwarzania danych 

osobowych (załącznik nr 2 do Umowy) w przypadku i wysokości określonej w Umowie o 

powierzeniu przetwarzania danych osobowych 

2.  Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy. Zamawiający ma również prawo do podjęcia innych 

kroków prawnych w celu uzyskania należności z tytułu kar umownych. 

3. Obowiązek zapłaty kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłącza prawa 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 



Numer sprawy 261.1.8.2017 

11 

 

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, do dnia 28 lutego 2018r., Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w 

całości lub w części lub rozwiązania umowy w całości lub w części, poprzez złożenie Wykonawcy 

oświadczenia w formie pisemnej, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez 

Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, polegających w szczególności na: 

a) nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków określonych w § 2 oraz w § 7, 

b) dostarczeniu Sprzętu lub Oprogramowania niezgodnego ze złożoną ofertą lub Umową, 

c) nie wykonaniu Dostawy Sprzętu i Oprogramowania lub Wdrożenia po upływie 3 dni od upływu 

terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a).  

5. Poza przypadkami określonymi w ust. 4, Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od Umowy w 

innych okolicznościach przewidzianych w Umowie oraz ma prawo od odstąpienia od Umowy lub 

rozwiązania Umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, o których mowa w 

§ 13 ust. 2. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części  lub rozwiązania Umowy w całości lub części, 

Zamawiający zachowuje prawo uzyskania zapłaty kar umownych należnych mu na podstawie ust. 1. 

§ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSOBY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE Z WYKONAWCĄ PRZY REALIZACJI 

UMOWY 

 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób lub podmiotów, 

przy udziale których lub z pomocą których realizuje niniejszą umowę, w tym Podwykonawców. 

2. Zamówienie będzie realizowane bez udziału Podwykonawców/Wykonawca powierza wykonanie 

następujących części (zakresu) zamówienia Podwykonawcy: … (część (zakres) zamówienia objętego 

podwykonawstwem, nazwa firmy podwykonawcy)/. (treść ust. 2 zostanie określona w  zależności od treści 

oferty). 

3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została 

niniejsza umowa, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Wykonawca nie powoływał się na zasoby Podwykonawców/powołał się na zasoby następujących 

Podwykonawców: … (część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa firmy 

podwykonawcy). 
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, których wykonanie 

powierzył Podwykonawcom.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych z 

Podwykonawcami.  

6. Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za 

własne.  

7. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, w przypadku zamiaru dokonania zmiany Podwykonawcy, o którym 

mowa w ust. 2/zamiaru powierzenia części (zakresu) zamówienia Podwykonawcy o którym mowa w ust. 2, 

przekazać Zamawiającemu informacje zawierające dane identyfikujące Podwykonawców i część (zakres) 

zamówienia objętego podwykonawstwem, co stanowić będzie podstawę dokonania zmiany umowy zgodnie z ust. 9. 

8. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, w przypadku zamiaru dokonania zmiany Podwykonawcy, o którym 

mowa w ust. 3, przekazać Zamawiającemu informacje zawierających dane identyfikujące Podwykonawców i część 

(zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem oraz dokumenty, zgodnie z ust. 10, które będą podstawą 

dokonania zmiany umowy. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej przez 

Podwykonawcę, wskazanych w ust. 2, każdorazowo w przypadku zmiany Podwykonawcy lub zakresu zamówienia 

wykonywanego przez Podwykonawcę/ powierzenie części (zakresu) zamówienia Podwykonawcy na podstawie 



informacji przekazanej przez Wykonawcę zgodnie z ust. 7 umowy, a zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1  umowy. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z Podwykonawcy oraz 

pod warunkiem, że:  

a) Wykonawca wykaże, że 

-proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie niniejszego zamówienia poprzez przekazanie stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału, na które Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego 

prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy oraz aktualnych na dzień wprowadzenia zmiany,  

b) - proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 

pkt 12-23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez przekazanie stosownych dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymaganych w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy oraz aktualnych na dzień 

wprowadzenia zmiany prawidłowe dokumenty, o których mowa w postanowieniu lit. a powyżej zostaną 

przekazane do oceny przez Zamawiającego w terminie co najmniej na 10 dni roboczych przed terminem 

zmiany podwykonawcy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na późniejsze ich przekazanie,  

c) zmiana w tym zakresie nie powoduje zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

 

§ 11 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w Umowie.  

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie określonej w ust. 1, w następujących 

przypadkach: 

a) gdy nie będzie możliwe dostarczenie Sprzętu lub jego elementów o parametrach określonych w 

załączniku nr 1 do Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji), z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, a Wykonawca zobowiąże się dostarczyć Sprzęt lub jego elementy o konkretnie 

określonych parametrach nie gorszych niż parametry zawarte odpowiednio w załączniku nr 1 do 

Umowy (załącznik nr 1 do specyfikacji), 

b) gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy (siła wyższa) nie będzie możliwe 

wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. a), Strony dopuszczają 

jego zmianę za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że 

nastąpiły obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia okoliczności uniemożliwiające dochowanie 

terminu wykonania Umowy, niezależne od Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, uzasadniające przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 

3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:  

a) umowa została zawarta w Wykonawcami występującymi wspólnie w postępowaniu prowadzonym w 

celu zawarcia niniejszej umowy,  

b) zmiana polega na zaprzestaniu realizacji dostawy przez jednego lub kilku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielnie zamówienia,  

c) Wykonawca/y, którzy realizować będą zamówienie po wprowadzeniu zmiany, zobowiązani są 

wykazać, że chociaż jeden z nich samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie 

określonym w pkt 5.1.1.1. oraz łącznie spełniają pozostałe warunki określone w pkt 5.1.1. 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy, 

d) w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w lit. c Wykonawcy, którzy 

realizować będą zamówienie po wprowadzeniu zmiany, przedstawią Zamawiającemu odpowiednie 
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dokumenty, aktualne na dzień wprowadzenia zmiany, potwierdzające spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy. 

4. Nie dopuszcza się zmian Umowy naruszających postanowienia art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych. 

5.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

należnej zapłaty z tytułu wykonania prawidłowego wykonania części Umowy.. 

§ 12 

ZACHOWANIE TAJEMNICY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które powziął 

podczas lub w związku z wykonywaniem umowy, w okresie jej obowiązywania i po jej zakończeniu.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby każda z osób uczestniczących w wykonywaniu umowy 

zachowała w tajemnicy wszystkie informacje, które powzięła podczas lub w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezapoznawania się, nie kopiowania oraz nieudostępniania innym 

podmiotom jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego (w tym technicznych, finansowych, 

handlowych, prawnych i organizacyjnych) jego pracowników, osób działających na jego zlecenie, 

podmiotów będących kontrahentami Zamawiającego, oraz innych podmiotów, których danymi 

dysponuje Zamawiający.  

4. Wykonawca, jego pracownicy oraz inne osoby lub podmioty, które występują po stronie Wykonawcy 

przy realizacji niniejszej umowy są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 uzyskanych w trakcie realizacji umowy 

niezależnie od form uzyskania tych informacji oraz ich źródła. Odpowiedzialność za naruszenie tego 

nakazu spoczywa na Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, aby każda z osób uczestniczących we wdrożeniu złożyła w formie 

pisemnej oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 5  do Umowy, które to oświadczenie Wykonawca 

doręczy  jednej z osób wymienionych w § 8 ust. 3, przed rozpoczęciem wykonywania Wdrożenia przez 

osobę zobowiązaną do złożenia oświadczenia. 

6. Na pisemny wniosek Zamawiającego, a w przypadku zakończenia realizacji Umowy bez konieczności 

składania przez Zamawiającego pisemnego wniosku, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, 

ale w okresie nie dłuższym niż 14 dni, zniszczenia, trwałego usunięcia z pamięci masowych 

Wykonawcy, na własny koszt danych zawierających jakiekolwiek dane i informacje, o których mowa w 

ust. 3, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie. 

§ 13 

PRZEPISY PRAWA 

1. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem 

ust. 2, 3 i 4. 

2. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie przepisy: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

b) Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności: 



b.1) do Dostawy Sprzętu i Oprogramowania mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy 

sprzedaży, 

b.2) do Wdrożenia mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy o dzieło, 

b.3) do Wsparcia serwisowego mają zastosowanie przepisy dotyczące umowy zlecenie. 

c) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2017.880 z późn. zm.) 

§ 14 

WYBÓR SĄDU 

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 15 

LICZBA EZGEMPLARZY UMOWY 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 16 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 – Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 

Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru Przedmiotu Umowy 

Załącznik nr 4 - Formularz oferty 

 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz o zachowaniu tajemnicy służbowej. 

 

 

 

 

 

 

 

....................................    ................................... 

Zamawiający               Wykonawca 
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Załącznik nr 3  do Umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

Przedmiot Umowy:  

.............................................................................................................................................................................. 

(rodzaj/nazwa oraz miejsce realizacji) 

Wykonawca: 

.............................................................................................................................................. 

1. Przedmiot Umowy został zrealizowany (za wyjątkiem wykonywania Wsparcia Serwisowego) w dniu 

......................................... 

2. Termin wykonania Przedmiotu Umowy wg Umowy ...................................... 

3. Umowa nr ........................................ z dnia ........................................ 

4. Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie/nie zgodnie* z Umową oraz wymaganiami Zamawiającego: 

a) Ilość dostarczonego Sprzętu zgodna/ nie zgodna* ze specyfikacją zawartą w załączniku nr …. do Umowy, 

b) Dostarczony Sprzęt: 

 posiada/nie* posiada deklaracje zgodności CE, 

 jest/nie jest* w pełni wartościowy i sprawny, nadający się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem, 

 jest/nie jest* fabrycznie nowy. 

c) dostarczone Oprogramowanie i licencje udzielone na Oprogramowanie są zgodne/ nie zgodne* z postanowieniami 

Umowy, 

d) prace z zakresu Wdrożenia wykonano zgodnie/ nie zgodnie z Umową*, 

e) Przedmiot Umowy posiada/nie posiada* pełną funkcjonalność określoną w Umowie. 

5. Nie stwierdzono braków, wad/stwierdzono następujące braki, wady*: 

................................................................................................................................................. 

Termin usunięcia braków/wad ............................................................................................... 

6. Wykonawca na Przedmiot Umowy udziela gwarancji na okres ........................................m-cy  

7. Wykonawca przekazał w dniu .................. instrukcje obsługi/ karty gwarancyjne/ inne 

……………………………………………. dostarczonego Sprzętu. 

8. Dodatkowe ustalenia: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

9. Na tym protokół zakończono i podpisano. 

* niepotrzebne skreślić 

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego      

 

..............................................                                         ....................................... 



Załącznik nr  5 do umowy 

 (imię i nazwisko) 

………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania) 

………………………………………………………….. 

( nazwa i nr dokumentu tożsamości) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art.6 ust.1 ustawy z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), w myśl którego za dane 

osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osoby fizycznej. 

Zobowiązuję się: 

1) do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji (zwanych dalej danymi) przetwarzanych 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym w szczególności danych osobowych, wrażliwych, 

konfiguracji urządzeń, wersji aplikacji, systemów informatycznych wraz ze sposobami ich 

zabezpieczenia, niezależnie od ich formy ich utrwalenia i przechowywania; 

2) nie pozostawiać bez dozoru, ani udostępniać osobom nieupoważnionym dokumentów materialnych z 

danymi (niezależnie od formy); 

3) do niewykorzystywania ani nie udostępniania do celów innych, niż wykonywanie umowy  nr 

…………………….. informacji oraz danych, do których dostęp posiadać będzie Wykonawca w 

związku z realizacją umowy nr ……..…………..; 

 

4) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenie 

bezpieczeństwa informacji i danych, bezzwłocznie powiadomić  wskazane w umowie podstawowej 

osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, a po godzinach urzędowania również 

ochronę obiektu; 

5) przy przetwarzaniu danych, do szczególnej dbałości o zachowanie ich poufności, integralności i 

dostępności; 

6) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczególnej dbałości o zachowanie 

poufności treści dokumentów, które znajdują się w obrocie w Funduszu oraz przestrzegania zasad 

dostępu do danych. 

 

Świadomy ponadto odpowiedzialności karnej oświadczam, że zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy 

służbowej. Oznacza to, że informacji, które uzyskam w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia w 

zakresie posiadanych zabezpieczeń i konfiguracji urządzeń aktywnych posiadanych przez Zamawiającego 

nie przekażę osobom trzecim, lub też nie wykorzystam do celów innych, aniżeli realizacja przedmiotu 

zamówienia. 

………………………….  

      (czytelny podpis) 

Oświadczenie złożono w dwóch egzemplarzach 

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza 

Kraków, dnia ………………      ………………………….  

      (czytelny podpis) 
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Załącznik nr  2 do umowy  

 
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBOWYCH  
 

zawarta w dniu ...................... 2017 r. w Krakowie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Małopolskim 

Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:  

……………………………………….. 

a  

.............................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

.............................................................. 

 

W związku z podpisaniem umowy nr ………… z dnia …………., której przedmiotem 

jest………………………………………., zwanej dalej „umową podstawową”, Strony w celu właściwego 

zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy podstawowej postanawiają co 

następuje: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków na jakich Wykonawca może przetwarzać zbiory danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez niego zobowiązań wynikających z realizacji łączącej 

Strony umowy podstawowej, zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w tym zgodnie z postanowieniami art. 31 ustawy oraz w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz.1024).  

2. Wykonawca  może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie przewidzianym w 

łączącej Strony umowie podstawowej, z zastrzeżeniem, że zakres powierzonych zbiorów danych osobowych w 

ramach mowy, zostanie określony w trakcie realizacji Umowy podstawowej i stanowić będzie podstawę do 

określenia listy zbiorów danych osobowych jakie zostaną przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy. 

3. Celem przetwarzania powierzonych danych osobowych jest realizacja łączącej Strony umowy podstawowej. 

4. Wykonawca w celu realizacji łączącej Strony umowy podstawowej może powierzyć dalsze przetwarzanie danych 

osobowych, o których mowa w ust. 1 podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku uzyskania uprzedniej, pisemnej 

zgody Zamawiającego  na powierzenie podmiotom wskazanym przez Wykonawcę dalszego przetwarzania 

danych osobowych w określonym celu i zakresie, przy czym cel i zakres dalszego powierzenia przetwarzania nie 

mogą być szersze niż wynikające z łączącej Strony umowy podstawowej; 

5. Przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w niniejszej 

umowie, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, o których mowa w ust. 1.  

6. Wykonawca, oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie powierzonych 

danych osobowych oraz spełnia wymagania określone w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o których mowa w ust. 1. 

Wykonawca będzie w szczególności: 

a. prowadzić własną dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności: Politykę 

Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do 

Przetwarzania Danych Osobowych, 

b. zabezpieczać powierzone dane przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym w szczególności przed 

kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem, 

7. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy 

oraz pracownicy podmiotów, o których mowa w ust. 4, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania 



danych osobowych. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź 

odwołania upoważnienia. 

8. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę  do wydawania i odwoływania pracownikom Wykonawcy  imiennych 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie. 

9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę  do zobowiązania podmiotów, o których mowa w ust. 4 do wydawania i 

odwoływania ich pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 

10. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych w związku z wykonywaniem łączącej Strony umowy podstawowej oraz zobowiązuje podmioty, o 

których mowa w ust. 4 do prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania powierzonych 

danych osobowych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji oraz danych 

osobowych, jak również sposobu ich zabezpieczania, uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności 

objętych łączącą Strony umową podstawową, także po jej wygaśnięciu. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co 

do których Zamawiający  ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, 

publiczną opublikowaną  przez   Zamawiającego. 

12.  Wykonawca zobowiąże swoich pracowników i będzie od nich wymagał bezwzględnego zachowania  poufności 

wszelkich informacji oraz danych osobowych, jak również sposobu ich zabezpieczania, uzyskanych w związku z 

wykonywaniem czynności objętych łączącą Strony umową podstawową, także po jej wygaśnięciu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu  na każde jego żądanie informacji na temat 

przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, stosowanych przez Wykonawcę środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz 

kategorii danych objętych ochroną, w tym stosowanych środków sprzętowych i programowych, a w szczególności 

do niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez Wykonawcę i jej 

pracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego  o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich niewłaściwym 

użyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, 

prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami 

państwowymi, policją lub sądami. 

15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 13 i 14, Wykonawca jest zobowiązany do 

podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, które zostały przez Zamawiającego  powierzone do 

przetwarzania Wykonawcy.  

16. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o których mowa w ust. 1 w następstwie czego Zamawiający - 

jako administrator danych osobowych zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do 

wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany na podstawie przepisów karnych karą grzywny Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w całości poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody. Warunkiem poniesienia 

odpowiedzialności przez Wykonawcę, jest poinformowanie Wykonawcy, o wszczęciu postępowania 

i w przypadku wyrażenia woli przez Wykonawcę umożliwienie mu udziału w postępowaniu, o ile będzie to 

zgodne z przepisami prawa. 

§ 2 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego bezprawnego przetwarzania danych osobowych, w tym ich 

bezpodstawnego przechowywania wbrew obowiązkowi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości  10 %  wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy podstawowej.   

§  3 

Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy właściwemu miejscowo  

ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu w Krakowie. 

§ 4  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą w szczególności odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i 

systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 5  

Niniejsza Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 
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