Załącznik nr 3 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
Projekt umowy

WAG.261.3.12.2018

UMOWA nr
o świadczenie usług pocztowych i kurierskich
zawarta w dniu _________________________________ we Wrocławiu pomiędzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Dolnośląskim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6, NIP 107-00-01-057
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Andrzeja Oćwieję – Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w jego imieniu działa pełnomocnik ________________ na podstawie pełnomocnictwa z dnia
______________, którego kopia stanowi załącznik nr _________________ do Umowy.
a
_____________________________________________________________
w imieniu którego działa:
_____________________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o treści następującej :
Strony zgodnie oświadczają, że umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w
trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest:
1) świadczenie usług pocztowych, do których mają zastosowanie zapisy ustawy Prawo Pocztowe oraz
akty wykonawcze:
a) świadczenie przez Wykonawcę usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w
zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, według
kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po
wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, według rodzaju:
-

przesyłek listowych nierejestrowanych,

-

przesyłek listowych rejestrowanych,

-

paczek;

b) świadczenie przez Wykonawcę dla przesyłek rejestrowanych usługi komplementarnej
potwierdzania odbioru przesyłki rejestrowanej,
2) świadczenie usług umownych:
a) usługi odbierania z adresów podanych w Załączniku nr 4 do umowy „Zestawienie jednostek
ZAMAWIAJĄCEGO i odpowiadających im jednostek WYKONAWCY do umowy” i

1
* Niepotrzebne skreślić (zgodnie ze złożoną Ofertą)

WAG.261.3.12.2018

Załącznik nr 3 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
Projekt umowy

dostarczania przesyłek pocztowych do jednostek Zamawiającego na adresy podane w Załączniku
nr 4 do umowy,
b) usługi przesyłki kurierskiej.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy dla Zamawiającego zgodnie z :
1) warunkami określonymi w niniejszej umowie,
2) Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy,
3) warunkami wynikającymi z treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.

3.

Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:
1) bez udziału podwykonawców;*
2) przy udziale podwykonawców, w zakresie __________________________;*
3) przy udziale ______________, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26a PZP, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP w zakresie ___________.*

4.

Usługi inne niż wymienione w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami własnymi.

5.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26a PZP, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany dla tych warunków w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

7.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie przyjmował część korespondencji w kopertach
o rozmiarach:
a) C5, 162x229, okno (adres) 45x90 lewy dół,
b) DL, 110x229, okno (adres) 45x90 lewy dół.
§2

1.

Usługi będące przedmiotem umowy będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z:
1) Ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
2) Rozporządzeniem Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie
reklamacji usługi pocztowej,
3) Międzynarodowymi przepisami pocztowymi regulującymi warunki oraz zasady świadczenia usług.

2.

Strony oświadczają, że znane im są przepisy wymienione w ust. 1 i zobowiązują się do ich
przestrzegania.

3.

Zmiana przepisów wskazanych w ust. 1 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, pod warunkiem
ich opublikowania odpowiednio w Dzienniku Ustaw.
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§3

Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność

na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
§4
Warunki płatności
1.

Usługi umowne, o których mowa w § 1 świadczone będą przez Wykonawcę w okresach
rozliczeniowych obejmujących jeden miesiąc kalendarzowy.

2.

Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za wykonanie przedmiotu umowy w
terminie 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego prawidłowej i zgodnej
z dokumentami nadawczymi, o których mowa w pkt 2 Załącznika nr 1 do umowy, faktury na adresy
Zamawiającego podane w Załączniku Nr 4 do umowy (dla każdego punktu nadawczego - Wrocław,
Wałbrzych z Kłodzkiem, Legnica z Głogowem, Jelenia Góra) oraz w przypadku realizacji umowy za
pomocą Podwykonawcy przedstawienia dokumentów na okoliczność dokonania zapłaty należnego
wynagrodzenia Podwykonawcy. W przypadku faktury nieprawidłowej lub niezgodnej z dokumentami
nadawczymi termin zapłaty liczony będzie od dnia wpływu do Zamawiającego faktury korygującej
fakturę podstawową.

3.

Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy określone w Załączniku nr 4 do umowy
– z podaniem numeru faktury.

4.

Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

5.

Podstawą do obliczenia należności za wykonanie przedmiotu umowy jest suma opłat za przesyłki
faktycznie nadane w okresie miesiąca rozliczeniowego, ustalona na podstawie Załącznika nr 6 do
umowy „Kalkulacja cenowa”, stwierdzona na podstawie dokumentów nadawczych, o których mowa w
pkt 2 Załącznika nr 1 do umowy, sporządzonych przez Zamawiającego w 2 egzemplarzach,
tj.: zestawienie ilościowe przesyłek listowych nierejestrowanych oraz Załącznik nr 3 do umowy
„Książka nadawcza”.

6.

Na fakturze wyspecyfikowane będą wszystkie przesyłki nadane, odebrane lub zwrócone do
Zamawiającego w okresie, którego dotyczy faktura.

7.

Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego Wykonawca będzie wystawiał osobno cztery faktury
dotyczące:
1)

Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu, ul. Joannitów 6 – dla przesyłek
dotyczących Wrocławia,

2)

Delegatury DOW NFZ w Legnicy, ul. Jana Pawła II 7– dla przesyłek dotyczących Legnicy
i Głogowa,

3)

Delegatury DOW NFZ w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 20 – dla przesyłek dotyczących
Wałbrzycha i Kłodzka,
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4)

Delegatury DOW NFZ w Jeleniej Górze, ul. Wolności 18 – dla przesyłek dotyczących Jeleniej
Góry.

i zobowiązuje się do przekazywania wystawionych faktur na adresy podane powyżej.
8.

Zwrotne przesyłki, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a, będą traktowane jako przesyłki ekonomiczne.

9.

Należność za zwrotne przesyłki obliczona będzie na podstawie dokumentów oddawczych dla
przesyłek wydanych/zwróconych wyłącznie w odniesieniu do przesyłek rejestrowanych, o których
mowa w § 1.

10.

Faktura musi zawierać następujące dane:
Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
NIP : 1070001057
Odbiorca i płatnik: Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław
oraz którego punktu nadawczego Zamawiającego dotyczy.

11.

Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca naliczać będzie ustawowe odsetki za
opóźnienie.

12.

Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych

kosztów związanych z realizacją przedmiotu

niniejszej umowy w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przez Wykonawcę
podwykonawcom.
13.

Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT czynnym.

14.

W przypadku realizacji umowy za pomocą Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
Zamawiającemu wraz z fakturą dokumenty na okoliczność dokonania zapłaty należnego
wynagrodzenia Podwykonawcy pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego.
§5
Wartość przedmiotu umowy

1.

Strony uzgadniają całkowitą (maksymalną) wartość przedmiotu umowy (zwaną w dalszej części umowy
wynagrodzeniem umownym) za realizację całego przedmiotu umowy na kwotę _________________ zł
brutto (słownie: ______________________ zł brutto), w tym kwota netto _________________ zł
(słownie: ___________________ zł netto) oraz podatek VAT w kwocie _________________________
(słownie: __________________________________________________________________________).

2.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku, gdy środki
finansowe określone w ust. 1 nie zostaną w pełni wykorzystane.

3.

W przypadku ustawowego obniżenia stawki podatku VAT zmianie ulega wartość brutto kwoty umowy,
będąca wynikiem zastosowania nowej stawki VAT.
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§6

1.

Umowa będzie realizowana od 01.01.2019 r. do momentu wyczerpania wartości umowy, lecz nie dłużej
niż do dnia 31.12.2019 r. w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może nastąpić
w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku
odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać tylko wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.

3.

Wykonawca ustala osobę odpowiedzialną za współpracę z Wykonawcą i prawidłową realizację
postanowień niniejszej umowy – Opiekuna Klienta. Dane teleadresowe Opiekuna Klienta zawiera
Załącznik nr 4 do umowy.

4.

Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego powiadomienia o zmianie nazwy, siedziby i/lub
adresu korespondencyjnego Zamawiającego.

5.

Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 5 powoduje, że pismo wysłane na adres
korespondencyjny Strony uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu
nieaktualnego adresu.
§7
Kary umowne

1.

W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne
odszkodowanie i inne roszczenia zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy Prawo pocztowe.

2.

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.

3.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy w zakresie określonym w przepisach prawnych ujętych w § 2 ust. 1 umowy, jeżeli
niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło:

4.

a)

wskutek siły wyższej i jej następstw,

b)

z powodu stwierdzenia naruszenia przez Zamawiającego postanowień określonych w umowie.

Stwierdzenie naruszenia warunków umowy w szczególności polegające na niewykonaniu przez
Wykonawcę odbioru na zasadach określonych w niniejszej umowie i jej załącznikach

skutkować

będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdorazowy przypadek nieodebrania
przesyłki.
5.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, w przypadku
wykonywania usługi niezgodnie z warunkami umowy, pomimo wezwania Wykonawcy przez
Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, oraz naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
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wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust. 1.w przypadku wykonywania usługi niezgodnie z
warunkami umowy.
6.

Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej
w § 5 ust. 1 w przypadku ujawnienia jakiejkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę o której mowa w
§ 9.

7.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

8.

W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie i inne
roszczenia, zgodnie z przepisami rozdz.8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe.

9.

Reklamacje z tytułu niewykonania usługo Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14
dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż do 12 miesięcy od jej nadania.

10. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania
reklamacji.
§8
Klauzule społeczne
1.

Wykonawca oświadcza, że przez cały czas trwania umowy, będzie zatrudniał na podstawie umowy o
pracę pracowników operacyjnych tj. takich, którzy zajmują się przyjmowaniem, przemieszczaniem i
doręczaniem przesyłek pocztowych w obrocie krajowym, w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks cywilny.

2.

Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia będą / nie będą* uczestniczyć osoby
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej o społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3.

Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia będą / nie będą* uczestniczyć osoby bezrobotne
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4.

Wykonawca, na każde wezwanie Zmawiającego, przekazane na adres e-mail podany w ofercie, w ciągu
14 dni od dnia otrzymania wezwania, przedłoży oświadczenie o liczbie zatrudnionych pracowników
operacyjnych Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę, z
zastrzeżeniem, iż w okresie obowiązywania umowy liczba zatrudnionych pracowników operacyjnych
nie może być mniejsza niż wskazana w formularzu oferty.

5.

W przypadku dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o liczbie zatrudnionych pracowników
operacyjnych Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę, z podaną
liczbą tych pracowników mniejszą niż podana w formularzu oferty, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kare umowną w wysokości 1% wartości faktur brutto wystawionych za ostatni
rozliczony miesiąc i zostanie zobowiązany do złożenia prawidłowego oświadczenia.
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§9
1.

Strony oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie, oraz osoby, przy pomocy,
których strony wykonywać będą wzajemne obowiązki, zobowiązane są do nierozpowszechniania
informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnymi handlowym, stanowiących
tajemnicę służbową pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy danych osobowych, do
których może mieć dostęp w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Zamawiającym, zarówno
w trakcie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
§ 10
Zmiana umowy

1.

Zmiana postanowień umowy następuje pod rygorem nieważności za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu.

2.

Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

3.

Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków
wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

4.

Strony dopuszczają

możliwość zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych

w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli Stron wyznaczonych do
prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, w tym zmianę

osób

odpowiedzialnych za

współpracę operacyjną.
5.

Zamawiający dopuszcza zmianę komparycji umowy w przypadku podziału, łączenia lub przekształcenia
Wykonawcy dokonanego na podstawie art. 494, art. 531 lub art. 553 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeksu Spółek Handlowych.

6.

Zamawiający dopuszcza zmianę danych adresowych Wykonawcy w przypadku dokonania zmian
dotyczących Wykonawcy.

7.

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
a)

wejście w życie zasad, wysokości i rodzajów upustów korzystnych dla Zamawiającego,

b)

zmiana podstaw prawnych regulujących świadczenie usług będących przedmiotem umowy,

c)

obniżenie cen na usługi pocztowe,

d)

zmiany godzin dostarczania i odbioru przesyłek pocztowych przy akceptacji obu stron wyrażonej
w formie pisemnej.
§ 11
Postanowienia końcowe

1.

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod
rygorem nieważności.
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2.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie podlegają przenoszeniu na osoby trzecie.

3.

Spory wynikłe podczas realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny we Wrocławiu.

4.

Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy i wymagają podpisania przez Strony.

5.

Strony ustalają aktualne adresy do korespondencji:
Wykonawca:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Zamawiający:
Narodowy Fundusz Zdrowia
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu
ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego i Prawa pocztowego.

7.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego, jednym dla
Wykonawcy.
§ 12

Wykaz załączników do niniejszej umowy:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2. Wzór prawidłowego adresowania przesyłek listowych w obrocie krajowym,
3. Wzór książki nadawczej,
4. Zestawienie jednostek ZAMAWIAJĄCEGO i odpowiadających im jednostek WYKONAWCY,
5. Upoważnienie do odbioru przesyłek,
6. Kalkulacja cenowa.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 2
do umowy nr ________________

Wzór prawidłowego adresowania
przesyłek listowych w obrocie krajowym



Na całej długości przesyłki listowej poniżej nazwy miejscowości z przyporządkowanym właściwym
kodem pocztowym wynikającym z miejsca zamieszkania lub siedziby adresata, w pasie minimum 15
mm od dolnej krawędzi opakowania, nie umieszcza się żadnych napisów, nadruków, rysunków lub
nalepek.



Adres umieszczony na przesyłce powinien zawierać dane zamieszczone w następującej kolejności:
1) imię i nazwisko lub pełna nazwa nadawcy/adresata,
2) ulica, numer domu i mieszkania albo lokalu – w przypadku miejscowości podzielonej na ulice
albo nazwa miejscowości i numer porządkowy nieruchomości – w przypadku miejscowości nie
podzielonej na ulice,
3) właściwy kod pocztowy wraz z nazwą miejscowości, do której kierowana jest przesyłka.
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Załącznik nr 3
do umowy nr ________________

Wzór książki nadawczej

Lp.

1

ADRESAT

(imię i nazwisko lub nazwa)
2

1 Wacek Agnieszka

Miejsce przeznaczenia
(ulica, nr domu i
mieszkania oraz
placówka pocztowa)

Nr nadawczy

3

4

Masa

kg

zł

g
5

Opłata

Uwagi

7

gr
8

ul. Morska 3
59-967 Bryza

10
* Niepotrzebne skreślić (zgodnie ze złożoną Ofertą)

Załącznik nr 3 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
Projekt umowy

WAG.261.3.12.2018

Załącznik nr 4 do Umowy nr ________________
Zestawienie jednostek ZAMAWIAJĄCEGO i odpowiadających im jednostek WYKONAWCY

Ewa
Maciasze
k
71/79792
62
Miłosz
Tychan
o-wicz
76/7293
103
Tomasz
Adaczyk
74/6643100
Dorota
Gniewosz
75/64587
68
Miłosz
Tychanowicz
76/7293103
Tomasz
Adaczyk
74/6643100

ul.
Joannitów
6
ul. Jana
Pawła II
7
Al.
Wyzwoleni
a 20
ul.
Wolności
18
ul.
Sikorskiego
21
ul.
Grunwaldzka
1b

50-525
Wrocław
67-200
Głogów
57-300
Kłodzko

59-220
Legnica

DOW
NFZ
Punkt
Obsługi
Ubezp.
w
Głogowie

6

58-500
Jelenia
Góra

58-300
Wałbrzych

DOW
NFZ
Delegat.
w
Jeleniej
Górze

5

3

DOW
NFZ
Delegat.
w
Wałbrzych
u

4

DOW
NFZ
Punkt Obsługi
Ubezp.
w
Kłodzku

2

DOW
NFZ
Wrocław

1

DOW
NFZ
Delegat.
w
Legnicy

Lp

Jednostka organizacyjna ZAMAWIAJĄCEGO
Siedziba
(kod
Imię i nazwisko
pocztowy,
Adres (ulica,
numer telefonu
Nazwa jednostki
miejscowo
nr)
Osoby
organizacyjnej
ść)
ZAMAWIAJĄ odpowiedzialnej
ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMAWI
CEGO
za realizację
A
umowy
JĄCEGO

Jednostka WYKONAWCY

Nazwa jednostki
WYKONAWCY

Siedziba
jednostki
(kod pocztowy,
miejscowość)
WYKONAWCY

Adres jednostki
(ulica, nr, adres email, fax)
WYKONAWCY

Spersonalizo
wany
rachunek
bankowy

Imię i nazwisko
numer telefonu
adres poczty
elektronicznej
Opiekuna Klienta

numer telefonu
*adres poczty
elektronicznej
w sprawach
reklamacji
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Załącznik nr 5
do Umowy nr ____________________

______________________________
Pieczątka jednostki organizacyjnej
wystawiającej upoważnienie

Upoważnienie Wykonawcy
do odbioru przesyłek

Upoważnienie nr _______________________________ wydane dnia _______________________________
Imię i nazwisko __________________________________________________________________________
upoważniony jest do odbioru przesyłek.
Upoważnienie jest ważne, wraz z dokumentem tożsamości __________________ seria i numer
_______________________________, od dnia _____________________ do dnia _____________________

_________________________________________________
Pieczątka i podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ
zawarta dnia ______________ roku we Wrocławiu
pomiędzy:
Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław,
REGON 015817985, NIP 107-00-01-057, państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie
Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r. Nr 0, poz. 1793 z późn. zm.)
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Andrzeja Oćwieję – Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
w jego imieniu działa pełnomocnik ______________________________________ na podstawie
pełnomocnictwa

z

dnia

_________________________,

którego

kopia

stanowi

załącznik

nr

_________________ do Umowy.
a
_______________________________________________________________________________________
w imieniu którego działa:
_______________________________________________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”,

w związku z podpisaniem umowy nr ____________________ z dnia __________________r., której
przedmiotem jest ___________________________________________, 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 informacje przekazywane w ich trakcie przez Zamawiającego.
§2
1.

Z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych Wykonawca, zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezależnie od formy w jakiej zostały mu
przekazane;
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2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie na użytek prowadzonej współpracy w zakresie
realizacji umowy;
3) zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego sposobu przechowywania wszystkich uzyskanych
Informacji Poufnych w czasie, gdy znajdują się one w posiadaniu Wykonawcę;
4) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział w realizacji umowy
podstawowej ze strony Wykonawcę, którym informacje te są niezbędne dla prawidłowej realizacji
umowy;
5) poinformowania pracowników, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4) umowy, o zachowaniu poufności
o poufnym charakterze udostępnianych i przekazywanych informacji, pouczenia w sprawie ich
traktowania jako poufnych oraz odebrania oświadczenia wskazanego w § 8 ust. 4;
6) niekopiowania, niepowielania ani niezwielokrotniania Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób,
chyba że wcześniej w sposób wyraźny udzielona zostanie na taką czynność pisemna zgoda i
dokonanie czynności jest obiektywnie niezbędne w związku z realizacją umowy. Zamawiający
zobowiązuje się do ujawnienia Informacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy osobom biorącym
udział w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcę, które okażą upoważnienie
Zamawiającego do udziału w realizacji umowy;
7) na pisemny wniosek Zamawiającego lub w przypadku zakończenia współpracy, niezwłocznego
zwrócenia lub zniszczenia na własny koszt wszelkich materiałów zawierających jakiekolwiek
Informacje Poufne Zamawiającego, wraz ze wszystkimi kopiami, będącymi w jego posiadaniu.
2.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, o których
mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w wysokości 200,00 zł
za każdą ujawnioną Informację Poufną, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 14 dni od otrzymania
pisemnego żądania.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania w
wysokości przewyższającej karę umowną, w przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Stronę
poszkodowaną przekracza wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2.

4.

Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcy złożą oświadczenie zobowiązujące ich
do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru określonego w załączniku do umowy,
które Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu.
§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 Wykonawcę 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.
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Wykonawca zobowiązany na mocy prawa lub wezwania sądu do ujawnienia Informacji Poufnych,
będzie uprawniony do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie w zakresie wymaganym prawem oraz
zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych środków, mających na celu upewnienie się, że
Informacje Poufne są traktowane jako poufne.
§4

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich
pracowników lub inne osoby, które będą zaangażowane w proces realizacji umowy.
§5
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy podstawowej, z tym że zobowiązanie do
zachowania tajemnicy i poufności Informacji Poufnych i odpowiedzialność z tego tytułu, pozostają w mocy
także po wygaśnięciu niniejszej umowy oraz umowy podstawowej.
§6
Wykonawca potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniony do nabycia żadnych praw do
Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiającego lub od niego uzyskanych.
§7
1.

Strony poddają pod rozstrzyganie sporów, powstałych na gruncie niniejszej umowy, właściwemu
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu.

2.

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

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Załącznik do umowy stanowi integralną część umowy o zaufaniu poufności.
§ 10
Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcę,
dwa dla Zamawiającego.

Podpisano w imieniu

Podpisano w imieniu

Zamawiającego

Wykonawcy
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____________________________

_________________________________
Załącznik do Umowy o zachowaniu poufności

_______________________________
(imię i nazwisko)
_______________________________
(adres zamieszkania)
_______________________________
(nazwa i nr dokumentu tożsamości)
______________________________
(nr PESEL)
OŚWIADCZENIE
o zobowiązaniu do zachowania poufności
Ja niżej podpisany, reprezentując w dniu ___________________Wykonawcę podczas realizacji umowy,
której przedmiotem jest___________________________________________________________________,
z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuję się do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy,
której przedmiotem jest_____________________________________________________________,
niezależnie od formy w jakiej zostały mi przekazane;
2) wykorzystywania Informacji Poufnych uzyskanych podczas realizacji umowy wyłącznie w celu
realizacji umowy.
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
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