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Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ
Zawarta dnia _______________ roku w _______________________
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
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowany przez:
______________________________ – Dyrektora Oddziału
w jego imieniu działa pełnomocnik ________________________________________ na
podstawie pełnomocnictwa z dnia____________, którego kopia stanowi załącznik nr _____
do Umowy.
a
______________________________
z siedzibą
zwaną dalej Wykonawcą
w związku z podpisaniem umowy nr ________ z dnia __________, której przedmiotem jest
świadczenie usług sprzątania biur, parkingów, chodników i terenów zielonych na podległych
terenach zewnętrznych oraz usług odśnieżania chodników i parkingów DOW NFZ
w Delegaturze w Legnicy, 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.
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§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;
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 20% 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
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poniesiona przez Stronę poszkodowaną przekracza wysokość kary umownej, o której
mowa w ust. 2.
4.

Osoby biorące udział w realizacji umowy ze strony Wykonawcę złożą oświadczenie
zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych według wzoru
określonego w załączniku do umowy, które Wykonawca niezwłocznie przekaże
Zamawiającego.
§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.

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 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.
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§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
dot. wszystkich pracowników wykonujących czynności sprzątania
_______________________________
(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 świadczenie usług sprzątania i pielęgnacji biur, parkingów,
chodników i terenów zielonych na podległych terenach zewnętrznych oraz usług odśnieżania
chodników i parkingów DOW NFZ w Delegaturze w Legnicy, z uwagi na udostępnianie
Informacji Poufnych, zobowiązuję się do:
1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas
realizacji umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń
w budynkach DOW NFZ, parkingów i chodników, usług sprzątania i pielęgnacji
terenów zielonych na podległych terenach zewnętrznych oraz usług odśnieżania
chodników i parkingów DOW NFZ we Wrocławiu, 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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