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zał. nr 8 do SIWZ 

UMOWA (wzór) 

zawarta w dniu ___________ 2018 r. w Szczecinie pomiędzy: 

 

 
Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, reprezentowanym 

przez: 

Dyrektora Oddziału - _________________________ 
 

NIP  851-28-86-821 

REGON  015817985-00096 
 

zwanym dalej Zamawiającym 
 

a 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

NIP   

REGON   
 

zwanym/zwaną dalej Wykonawcą 

 
 

 

          Umowa niniejsza zawarta została w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w trybie przetargu 

nieograniczonego, w zakresie dostawy biblioteki taśmowej model TS4500 z uruchomieniem szyfrowania 

oraz niezbędnym oprogramowaniem do zarządzania kluczami szyfrowania, w oparciu o normę art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579, 

z późn. zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa biblioteki taśmowej model TS4500  

z uruchomieniem szyfrowania oraz dostawa niezbędnego oprogramowania do zarządzania kluczami 

szyfrowania wraz z asystą techniczną. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został zawarty w zał. nr 1 do umowy oraz  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16 października 2018 r. jako zał. nr 2, 

obydwa załączniki stanowiące jej integralną część. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

umowy. 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami i środkami z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcom wyłącznie  

w częściach, o których mowa w ofercie. 

6. W przypadku udziału w realizacji umowy podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za działania i zaniechania własne. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pracownikom Wykonawcy lub jego podwykonawcom, 

dostęp do pomieszczeń we wskazanych lokalizacjach, w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcą drogą elektroniczną w sprawach 

mogących mieć wpływ na należyte wykonanie umowy. 

9. Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem prac związanych z realizacją umowy przez Wykonawcę 

sprawują wyznaczeni pracownicy Wydziału Informatyki Zamawiającego. 

 

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż  
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7 tygodni od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca świadczyć będzie usługi gwarancji i wsparcia technicznego przez okres ……. miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, na warunkach określonych  

w zał. nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest nowy, wolny od wad, spełniający parametry 

techniczno-eksploatacyjne, określone w załączniku nr 1 do umowy, kompletny oraz posiadający 

pełen zestaw przewidzianej przez producenta dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi i licencji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt do 

siedziby Zamawiającego, do miejsca przez niego wskazanego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest, aby przedmiot umowy był realizowany przez osoby posługujące się 

językiem polskim, w szczególności w trakcie prowadzonych prac, wszelkich kontaktów  

i korespondencji. 

6. Terminy i miejsca realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym z co najmniej 

3-dniowym wyprzedzeniem.  

Nie dotyczy to usługi serwisu i gwarancji. 
 

§ 3  

1. Potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy będzie miało formę protokołu sporządzonego przez 

obie Strony. Przed podpisaniem protokołu nastąpi komisyjne sprawdzenie przedmiotu zamówienia 

co do zgodności z załącznikiem nr 1. Podpisany przez Strony protokół stanowić będzie podstawę 

wystawienia faktury. 

2. Strony wyznaczają osoby upoważnione do podpisania protokołu odbioru: 

ze strony Zamawiającego -  ……………….. 

ze strony Wykonawcy -        ..................... … 

3. Jeżeli podczas czynności sprawdzających, o których mowa w ust. 1 okaże się, że przedmiot umowy 

w części lub w całości nie będzie zgodny z zał. nr 1, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli stwierdzone niezgodności nadają się do usunięcia - przystąpienie do odbioru przedmiotu 

umowy może nastąpić po usunięciu niezgodności, 

2) jeżeli stwierdzona niezgodność lub niezgodności nie nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający 

może odstąpić od umowy, bez potrzeby wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na ich 

usunięcie lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. Odstąpienie od umowy nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku określonego w § 6 ust. 4. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się 

datę podpisania protokołu bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu nie wyłącza prawa Zamawiającego 

do korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady lub z udzielonej gwarancji,  

w sytuacji gdy wady w przedmiocie umowy ujawnią się po podpisaniu protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości, które powziął   

w trakcie wykonywania umowy; Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do 

wykonywania umowy podpisać umowę o zachowaniu poufności w NFZ - wzór zał. nr 4 do umowy. 

2. Osoby wykonujące przedmiot umowy zobowiązane są podpisać stosowne oświadczenia, przed 

przystąpieniem do realizacji umowy. 

3. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego odbywa się 

wyłącznie w celu i zakresie, w jakim wymaga tego realizacja przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 

dopełnienia przez Wykonawcę wszelkich wymogów określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 

RODO. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać upoważnione osoby z przepisami dotyczącymi ochrony 

danych osobowych, w tym wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego oraz zobowiązać je do ich 
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stosowania, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku  

z wykonywaniem niniejszej umowy. W celu wykonania niniejszego obowiązku Zamawiający 

zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć Wykonawcy odpowiednie przepisy wewnętrzne, których 

zakres stosowania przez Wykonawcę podlega uzgodnieniu pomiędzy Stronami. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji listę osób upoważnionych do jego realizacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli przez Zamawiającego wynikającej z zapisów 

wynikających z RODO. 

7. W przypadku naruszenia postanowień umowy o zachowaniu poufności Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4% wartości brutto umowy za każdą ujawnioną 

informację poufną, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 21 dni. 

8. W przypadku naruszenia postanowień umowy o zachowaniu poufności Wykonawca podlega 

rygorom wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów aktów 

przywołanych w § 4 ust. 3. 
 

§ 5 

1. Wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi …………… zł brutto (słownie 

złotych ………………………) w tym podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z ofertą cenową 

z dnia  …. października 2018 r. dołączoną do umowy jako zał. nr 3. 

2. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane  

z realizacją umowy, w tym koszty dojazdu, transportu do miejsca przeznaczenia  

i ubezpieczenia przedmiotu umowy. 

3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, z tytułu realizacji przedmiotu umowy, uiszczone zostanie 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku: ………………..  nr …………………..,  

w terminie 21 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. 

4. W razie zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca na wystawionej fakturze poda następujące dane dotyczące Zamawiającego: 
 

Nabywca:  Narodowy Fundusz Zdrowia 

  ul. Grójecka 186 

  02-390  Warszawa    

   NIP  107-00-01-057 

                                   Odbiorca/Płatnik:       Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki  

           Narodowego Funduszu Zdrowia 

           ul. Arkońska 45      71-470 Szczecin 

   

przesyłając/dostarczając fakturę na adres Zamawiającego: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45. 
 

7. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisanie protokołu odbioru, bez 

zastrzeżeń, przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

8. Wierzytelności przysługujące z tytułu realizacji niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na 

osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 
 

§ 6  

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania objętego przedmiotem umowy,      

z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną    

w wysokości 1% wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki                   

w wykonaniu zobowiązania wynikającego z zawartej umowy. 

2. W przypadku dostarczenia jakiegokolwiek składnika przedmiotu umowy z wadami, które ujawnią 

się po dacie podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 2% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1. 

3. W przypadku wykonania niezgodnie lub niewykonania przedmiotu umowy zgodnie                          

z oświadczeniem złożonym w ofercie, a podlegającym ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości brutto umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

całkowitej wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust. 1. 
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5. W każdym przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z innych przyczyn, niż 

określone w ust. od 1 do 4 i 6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto 

umowy, określonej w § 5 ust. 1. 

6. W każdym przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z serwisu gwarancyjnego 

opisanego w załączniku nr 1 do umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy przez 

Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości 

brutto umowy określonej w § 5 ust. 1. 

8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu Zamawiającego lub uszkodzenia systemu lub 

utraty danych, wynikłych z powodu niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca poniesie koszty związane z naprawą uszkodzonego sprzętu lub nabyciem nowego       

w zamian za zniszczony oraz odtworzeniem systemu i danych. 

9. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy bez 

wad. 

10.  Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w §51 ust. 1. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

12. Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu i osobom trzecim szkody powstałe w toku 

prowadzonych prac, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 7  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, na warunkach określonych w zał. nr 1 do 

umowy. 

2. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że instalacja oferowanego rozwiązania nie naruszy 

gwarancji, jak i innych umów serwisowych posiadanych przez Zamawiającego. 

3. Uszkodzone nośniki informacji, takie jak dyski twarde, pamięci flash oraz SATA DOM  pozostają 

w siedzibie Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży       

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Umowa wygasa, gdy zajdą okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które 

uniemożliwiają dalsze jej wykonanie. 

3. W razie zmian organizacyjnych Zamawiającego ma on prawo odstąpić od umowy w części lub       

w całości od umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w części lub w całości w trybie natychmiastowym, bez 

wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek 

zobowiązania przyjętego na mocy postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 9 
1. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ograniczona jest do 

szkód rzeczywiście poniesionych z wyłączeniem utraconych korzyści. Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działalności Zamawiającego bądź osób trzecich, 

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez siłę wyższą, rozumianą jako zdarzenie 

zewnętrzne, którego zaistnienia nie można było przewidzieć oraz którego następstwom nie można 

było zapobiec, mimo dołożenia należytej staranności. 

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Strona umowy, której taka okoliczność uniemożliwia lub 

utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

5 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 
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4. Jeżeli siła wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony umowy mogą 

w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę, bez nakładania na żadną z nich dalszych 

zobowiązań. 

5. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania  

i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym 

wykonanie zobowiązania powierza. 

6. Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie Wykonawca może zlecić podwykonawcom 

wykonanie czynności/zadań wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 

wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców jak za własne. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane 

identyfikujące podwykonawców. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z podwykonawcą. 
 

                                                                    § 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie do zarządzania kluczami 

szyfrowania  wraz z licencjami na użytkowanie. 

2. Warunki korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania są określone w warunkach 

licencyjnych dostarczonych po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązuje się udzielić lub 

zapewnić udzielenie licencji. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania z oprogramowania,      

w celu wykonania umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że na podstawie umowy - odpowiednio - przeniesie na Zamawiającego 

majątkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie / udzieli mu licencji opisanych umową lub   

w inny sposób opisany umową upoważni go do korzystania ze wszystkich dóbr własności 

intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach umowy. Celem jest zapewnienie 

Zamawiającemu możliwości korzystania z systemu w sposób i w celu opisanym w umowie. 

Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i zapisy umowy należy interpretować zgodnie  z powyższym 

celem umowy. 

5. Licencja na oprogramowanie obejmuje trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania 

w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie 

dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub 

przechowywania oprogramowania, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, 

w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, 

Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci. 

6. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość samodzielnego lub za pomocą osób trzecich 

utrzymania i rozwoju systemu, w tym wchodzącego w jego skład oprogramowania. Wykonawca 

oświadcza, że warunki, na których oprogramowanie jest udostępniane Zamawiającemu, nie 

zawierają ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności przez Zamawiającego 

lub osoby trzecie. 

7. Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach umowy dobra własności intelektualnej nie będą 

posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z tych 

dóbr w inny sposób, niż wyraźnie opisany umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, 

odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe 

zapewnienia nie okażą się prawdziwe. 

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z oprogramowania są zgodne             

z wymaganiami opisanymi w umowie, w tym co do okresu korzystania, ograniczeń ilościowych 

(lub ich braku), takich jak liczba stanowisk komputerowych, użytkowników lub serwerów. Jeżeli 

z umowy nie wynika wyraźnie co innego, ilekroć umowa przewiduje udzielenie licencji lub 

zapewnienie licencji na oprogramowanie, licencja taka udzielana jest na czas nieoznaczony i nie 

jest terytorialnie ograniczona, w szczególności uprawnia do korzystania z oprogramowania na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a Zamawiający jest uprawniony do korzystania z oprogramowania 

bez ograniczeń ilościowych, w tym bez ograniczeń co do liczby użytkowników oraz urządzeń 

komputerowych, na których instalowane lub uruchamiane będzie oprogramowanie. 

9. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z oprogramowania nie wymagają 

ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego oprogramowania. 

Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z oprogramowania. 
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10. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach opłat należnych producentowi 

oprogramowania mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności 

dostarczanie aktualizacji lub poprawek błędów lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie 

korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na 

korzystanie z oprogramowania lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej. 

11. Wykonawca dostarczy oprogramowanie na informatycznych nośnikach danych lub w innej postaci 

umożliwiającej prawidłową instalację tego oprogramowania oraz certyfikaty autentyczności, 

klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia. 

12. Informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne 

dokumenty i zabezpieczenia, o których mowa w poprzednim ustępie, powinny być zgodne  

z wymaganiami określonymi przez producenta oprogramowania. Zamawiający jest uprawniony do 

weryfikacji, czy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty  

i zabezpieczenia są wystarczające i zgodne z wymogami określonymi przez producenta. W tym 

celu Zamawiający może zwracać się do osób trzecich, w tym do producenta oprogramowania. 

13. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z oprogramowania podczas realizacji i na cele umowy, nie 

będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób.  

14. Jakiekolwiek postanowienie umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.  

poz. 880). 

15. W przypadku powstania ewentualnych rozbieżności lub wątpliwości interpretacyjnych pomiędzy 

treścią niniejszej umowy, a treścią warunków licencyjnych lub treścią innych załączników, 

pierwszeństwo stosowania i rozstrzygające znaczenie ma treść niniejszej umowy. 
 

    § 11 

Wszelkie zmiany, inne niż podane w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej i są dopuszczalne, o ile nie naruszają przepisów 

zamówień publicznych, pod rygorem nieważności; katalog zmian umowy został podany w SIWZ. 
 

    § 12 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych. 
 

 § 13 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień umowy Strony 

poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Szczecinie. 
 

  § 14 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

 

      WYKONAWCA              ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 …………………………    ………………………………. 
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zał. nr 4 do umowy 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
 

zawarta w dniu  ___________ 2018 r. w Szczecinie pomiędzy: 

 

Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim 

Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 45, reprezentowanym 

przez: 
 

Dyrektora Oddziału - __________________________ 
 

NIP  851-28-86-821 
 

zwanym dalej Zamawiającym 
 

a 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

NIP   

REGON   
 

zwanym/zwaną dalej Wykonawcą 

 

            W związku z podpisaniem umowy nr ZOW NFZ WAG.022.___.2018 z dnia ________ 2018 r, 

której przedmiotem jest dostawa biblioteki taśmowej model TS4500 z uruchomieniem szyfrowania oraz 

niezbędnym oprogramowaniem do zarządzania kluczami szyfrowania, zwanej dalej „umową 

podstawową”, Strony, w celu właściwej ochrony danych poufnych udostępnianych wzajemnie w trakcie 

realizacji umowy podstawowej postanawiają, co następuje: 

 

§ 1.  

Ilekroć w umowie użyte zostają wyrazy „Informacje Poufne” oznaczają one: 

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dane, ustne, na piśmie lub zapisane w inny 

sposób, dotyczące spraw, planów działalności gospodarczej lub przedsięwzięć strony związanych 

z realizacją umowy podstawowej,  

2) wszelkie rozmowy lub rokowania prowadzone pomiędzy przedstawicielami Stron w związku  

z realizacją umowy oraz przekazywane przez Zamawiającego w ich trakcie informacje. 
 

§ 2.  
1. Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, w tym podwykonawcy, zobowiązuje 

się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy ich przekazania, 

2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek współpracy w zakresie realizacji 

umowy, 

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych 

Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcy, 

4) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy, 

niezwłocznie zwrócić lub zniszczyć na własny koszt wszelkie materiały zawierające jakiekolwiek 

Informacje Poufne Zamawiającego wraz ze wszystkim kopiami, będącymi w jego posiadaniu. 

2. W przypadku naruszeń przez Wykonawcę lub podwykonawców obowiązków dotyczących 

Informacji Poufnych, o których mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

tytułem kary umownej kwotę w wysokości 5.000,00 zł za każdą ujawnioną Informację Poufną.  

3. Osoby biorące udział w realizacji umowy podstawowej 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, który Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu przed przystąpieniem do praktycznej realizacji niniejszej umowy przez 

danego pracownika Wykonawcy lub pracownika podwykonawcy. 
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4. W przypadku niezłożenia Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 3 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 500,00 zł za każde niezłożone oświadczenie.  

5. Ewentualni podwykonawcy niniejszej umowy powinni zostać zobowiązani przez Wykonawcę 

do przestrzegania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, 

podwykonawców i wszystkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu 

umowy. 
 

§ 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 Strony otrzymującej 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 potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw 

do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych. 
 

§ 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.  

1. Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej umowy właściwemu 

miejscowo, ze względu na siedzibę Zamawiającego, sądowi powszechnemu w Szczecinie. 

2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie  

w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 
 

§ 7. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 8. 

Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

          Podpisano w imieniu                          Podpisano w imieniu 

          Wykonawcy:                                          Zamawiającego: 

 

 

      ____________________             _____________________ 
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zał. 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 Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie, z uwagi na 

udostępnienie Informacji Poufnych, zobowiązuje się do: 

1) zachowania w poufności wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji 

umowy, przedmiotem której jest dostawa biblioteki taśmowej model TS4500 z uruchomieniem 

szyfrowania oraz niezbędnym oprogramowaniem do zarządzania kluczami szyfrowania,, 

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 podstawowej, 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 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że: 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, 

reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 02-390 Warszawa ul. Grójecka 186, w zakresie danych 

osobowych przetwarzanych centralnie, a w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, działający  

z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego. 
 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego: e-mail: iod@nfz-szczecin.pl, tel. 91 425 11 22. 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w celu związanym  

z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy. 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego 

Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 217).  

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do 

przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.  
 

Konsekwencją niepodpisania oświadczenia może być niedopuszczenie do zapoznania się z dokumentacją Zamawiającego. 

mailto:iod@nfz-szczecin.pl

