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Zał. do Zaproszenia 

 

UMOWA (wzór) 
 

zawarta w dniu __ grudnia 2014 r. w Szczecinie pomiędzy: 

 

Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie Zachodniopomorskim Oddziałem 

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

który reprezentuje:  

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

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

NIP  851-28-86-821 

REGON  015817985-00096 
 

zwanym dalej Zamawiającym 
 

a 
 

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

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

NIP   

REGON   
 

zwanym dalej Wykonawcą 

 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  przez okres 

12 miesięcy usług  serwisu i aktualizacji oprogramowania Enforcive, zainstalowanego  

u Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla wskazanych 3 (trzech) 

administratorów Zamawiającego, zgodnie z przedmiotem zamówienia przestawionym  

w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej  z dnia ____ grudnia 2014 r. i w ofercie Wykonawcy  

z dnia __ grudnia 2014 r. dołączonej do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w terminie do dnia 30 czerwca 2015 

r, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o planowanym terminie 

odbycia szkolenia. 

3.  Zamawiający zapewnia, że  posiada niezbędne uprawnienia do korzystania z ww. 

oprogramowania, pozwalające na świadczenie przez  Wykonawcę  usług wskazanych  

w ust.1. 

4.  Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy potrzebne informacje oraz zapewnić 

dostęp do zasobów niezbędnych do realizacji przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy.  

5. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Wykonawcę w okresie od dnia  

1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  
 

§ 2 

1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania przez Wykonawcę takich 

obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych 

osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego, jednak wyłącznie  

w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania, na podstawie ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r,  

poz. 1182).  

Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub w celu 

przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymagać będzie każdorazowej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez 

Zamawiającego wymogów określonych 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 
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urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, 

poz. 1024). 

3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r, o którym mowa wyżej. 

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

danych osobowych, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych  

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 
 

§ 3 

1. Żadna ze Stron niniejszej umowy nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 

2. Dla celów niniejszej umowy „siła wyższa” jest zdarzeniem o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, takim, nad którym człowiek nie panuje jak  

np: wojny lub rewolucje, pożary, powodzie, epidemie, ograniczenia z powodu kwarantanny  

i embargo przewozowe.  

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie danych przetwarzanych 

przez Zamawiającego poprzez oprogramowanie Enforcive, powstałych wyłącznie ze względu na 

wady tkwiące w oprogramowaniu Enforcive. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia ze strony Zamawiającego 

oparte na roszczeniach wniesionych przez osoby trzecie w związku z przedmiotem umowy, które 

nie są bezpośrednio związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca odpowiedzialny jest  za własne działanie lub zaniechanie oraz za działania 

 i zaniechania osób, z których pomocą umowę wykonuje, jak również osób, którym wykonanie 

usługi powierza, a odpowiedzialność jego wynika z zasad ogólnych kodeksu cywilnego.   

6. W przypadku, gdy Zamawiający przyczyni się do powstania szkody na skutek swojego działania 

lub zaniechania, odpowiedzialność Wykonawcy zostanie pomniejszona proporcjonalnie do 

stopnia przyczynienia się Zamawiającego do powstania szkody. 
 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie (płatność jednorazowa  

z góry) za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy,  

w wysokości .......................... zł brutto (słownie złotych:  .........................), w tym należny 23% 

podatek od towarów i usług VAT. 

2. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia 

świadczenia usług. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, przelewem 

na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie ___ dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu. 

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Wykonawca poda na fakturze następujące dane dotyczące Zamawiającego: 
 

            Nabywca:  Narodowy Fundusz Zdrowia 

                ul. Grójecka 186 

                02-390  Warszawa 

                 NIP:    107-00-01-057 

         

Płatnik:               Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki  

                         Narodowego Funduszu Zdrowia 

                         ul. Arkońska 45 

              71-470  Szczecin 

                 
 

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

§ 5 

Wszelkie uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie, pod rygorem 

nieważności. 
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§ 6 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu cywilnego i przepisów o zamówieniach publicznych. 
 

§ 7 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień umowy, Strony 

poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Szczecinie. 
 

§ 8 

Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, w oparciu o normę art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, 

poz. 907 z późn. zm.). 
 

§ 9 
Umowa została sporządzona w  3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

                                                                                      

  

                   WYKONAWCA                                                       ZAMAWIAJĄCY        

 

 

 

                 _____________________   _______________________ 

            

 

 


