„Dostawa serwerów klasy x86 do obsługi środowiska wirtualnego” – nr ZP/ŁOW NFZ/1/2017

Załącznik nr 9 do SIWZ
UMOWA
(projekt)
Zawarta w dniu ………………. 2017 roku w Łodzi pomiędzy:
Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź,
będącym płatnikiem podatku VAT, NIP 107-00-01-057,
reprezentowanym przez:
………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………,
z siedzibą w …………………………………………..,
wpisanym do …………………………………………,
będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: ……………………………….,
reprezentowanym przez …………………………………………………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/ŁOW NFZ/1/2017
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm.) o następującej treści:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 8 sztuk serwerów klasy x86
na potrzeby modernizacji środowiska wirtualnego VMware używanego przez Zamawiającego oraz
dokonanie migracji systemu IBM Spectrum Protect na odzyskany ze środowiska obsługującego system
Vmware serwer IBM xSeries 3650 M3.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnym kanale
sprzedaży producenta.
Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy spełnia w całości wymagania zawarte przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy z dnia ……….. 2017 r.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi
standardami i normami.
Integralną częścią niniejszej umowy jest: dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym
w szczególności SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy z dnia ……… 2017 r.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe u Zamawiającego, jak
i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dołączone do oprogramowania identyfikatory, licencje i inne
dokumenty określające producenta, legalność, jakość wykonania, standard, zgodność z polskimi
i międzynarodowymi normami.
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8.

Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania własne.

§2
Termin wykonania
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 ustala się na okres: … dni
kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ……. .
2. Warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu umowy jest podpisanie przez strony protokołu
odbioru bez zastrzeżeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia wskazanego w ust. 1.
§3
Zobowiązania stron
1. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Wykonawcy
uzyskanych w związku z realizacją umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska w czasie
i w związku z realizacją przedmiotu umowy od Zamawiającego;
b) bezterminowego zachowania w tajemnicy ww. informacji również po rozwiązaniu, odstąpieniu,
wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny;
c) postępowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. 2016.922) – w przypadku konieczności przetwarzania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
danych osobowych.
§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wartość umowy)
wynosić będzie: …….. zł brutto (słownie: …… złotych).
2. Wartość przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość kosztów związanych
z realizacją zadania, w tym m.in.: koszt zakupu oraz dostawy, koszty usługi konfiguracji i uruchomienia,
koszty gwarancji oraz wsparcia.
3. Wynagrodzenie pozostanie niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy.

1.
2.
3.

4.

§5
Odbiór przedmiotu umowy
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez sporządzenie protokołu odbioru.
Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury za dostarczony przedmiot umowy,
z zastrzeżeniem ust. 3 – 4.
Wszelkie zastrzeżenia wobec przedmiotu umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w protokole
wskazanym w ust. 1, jeżeli stwierdzi, że przedmiot umowy nie odpowiada warunkom uzgodnionym
przez Strony. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń faktura będzie mogła być wystawiona, po usunięciu
nieprawidłowości objętych zastrzeżeniami
W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający może:
a) pisemnie wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych,
w celu usunięcia stwierdzonych protokołem nieprawidłowości w przedmiocie umowy, o którym
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mowa w § 1 niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
b) odstąpić od umowy - w przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot umowy jest
niekompletny, bądź zawiera istotne wady/usterki uniemożliwiające jego wykorzystanie z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć, a Wykonawca uchyla się bądź nie zdoła uzupełnić braków lub
usunąć wad/usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu. Prawo
odstąpienia w tym przypadku wykonuje się przez złożenie Wykonawcy oświadczenia na piśmie
w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa
w zdaniu poprzednim.
5. Osobami upoważnionymi do dokonania odbioru przedmiotu umowy są:
a) ze strony Zamawiającego:
- Pan/i …………., tel. ……………, e-mail: …………………..,
- Pan/i ………….., tel…………….., e-mail: …………………...,
b) ze strony Wykonawcy są:
- Pan/i ……, tel. ….. , e-mail…………………… .
§6
Warunki płatności
1. Po wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca wystawi fakturę.
2. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę w następujący sposób:
Nabywca:
Narodowy Fundusz Zdrowia ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, NIP: 107-00-01-057,
Odbiorca-płatnik:
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
i przesłana na adres Odbiorcy-płatnika.
3. Zapłata faktury nastąpi po wykonaniu umowy, w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu
i nastąpi przelewem na konto w niej wskazane.
4. Terminem dokonania zapłaty jest moment obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§7
Gwarancja, wsparcie, serwis
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu wsparcie własne oraz producenta przedmiotu niniejszej umowy
przez okres …….. miesięcy.
2. Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt
Wykonawcy w miejscu instalacji sprzętu, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania
organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi
Wykonawca.
3. Bieg ww. terminu wsparcia rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru,
o którym mowa w § 2 ust 1 i § 5 ust. 3 umowy, bez uwag i zastrzeżeń.
4. W ramach wsparcia Wykonawca zobowiązuje się do:
3.1. Nieodpłatnej aktualizacji firmware urządzenia.
3.2. Nieodpłatnej aktualizacji dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania systemowego.
3.3. Przyjmowania zgłoszeń awarii urządzenia w dni robocze w godzinach 7:30-16:30.
3.4. Dokonywania napraw dostarczonego urządzenia najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny
16:30 licząc od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia Wykonawcy awarii, błędów lub usterek sprzętu lub
oprogramowania, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: …….. lub telefonicznie nr tel. ……..
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Każde zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Wykonawcę w ciągu 1 godziny za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mail: eksploatacja@nfz-lodz.pl.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy
określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykraczający poza termin, o
którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, liczonych do dnia wykonania przedmiotu umowy bądź do dnia
odstąpienia Zamawiającego od umowy zgodnie z § 5 ust. 4 lit. b oraz § 9 umowy,
b) opóźnienia w uzupełnieniu bądź usunięciu wad lub usterek – w wysokości 0,2% wartości brutto
przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od
upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na uzupełnienie, wymianę przedmiotu umowy,
usunięcie wad bądź usterek, liczonych do dnia uzupełnienia, wymiany bądź usunięcia lub do dnia
przekroczenia przez wysokość naliczonych kar umownych za opóźnienie wartości elementu przedmiotu
umowy, którego uzupełnienie, wymiana bądź usunięcie dotyczą,
c) opóźnienia potwierdzenia zgłoszenia, o którym mowa w § 7 ust. 4 umowy - w wysokości 0,1 % wartości
brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdą rozpoczęta godzinę opóźnienia,
liczonych do momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłużej jednak niż do 48 godzin.
d) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają
prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.).
3. Kary umowne podlegają sumowaniu oraz potrąceniu z faktury.
§9
Odstąpienie od umowy
1. 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.
2. Niezależnie od przyczyn wskazanych w § 5 ust. 4 lit b umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy,
w przypadku, gdy realizacja umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie się wydłużać ponad
termin określony w § 2 ust. 1 umowy i ostatecznie, gdy Wykonawca, pomimo wezwania go przez
Zamawiającego nie wykona przedmiotu umowy do dnia wskazanego w wezwaniu. Prawo odstąpienia w tym
przypadku wykonuje się przez złożenie Wykonawcy oświadczenia na piśmie w terminie 7 dni od
bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu. Niezależnie od terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 8 ust 1 lit. a umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności
lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne. Prawo odstąpienia w tym
przypadku wykonuje się przez złożenie Wykonawcy oświadczenia na piśmie w terminie 7 dni od powzięcia
przez Zamawiającego informacji co do okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

§ 10
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i danych osobowych
Wykonawca, personel Wykonawcy oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy realizacji
niniejszej umowy są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego, w tym technicznych, finansowych, handlowych, medycznych, prawnych i organizacyjnych
uzyskanych w trakcie realizacji umowy, niezależnie od form przekazania tych informacji oraz ich źródła,
chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedzialność za naruszenie tego nakazu spoczywa na
Wykonawcy. Ujawnienie jakiejkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę, uprawnia Zamawiającego do
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Wykonawca, personel Wykonawcy oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy realizacji
niniejszej umowy są zobowiązane do realizacji zadań z przestrzeganiem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016.922) oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego
w szczególności wynikających z Załącznika nr 6 do Zarządzenia Nr 12/2010/POIN Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2010 r. – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
Osoby wykonujące czynności objęte umową zobowiązane są przed przystąpieniem do pracy
i podjęciem czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz w terminie uzgodnionym
z Głównym Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych, p. …………………………………………., tel. 42
275 …………….. złożyć oświadczenia w postaci załącznika nr ……. do umowy – stanowiącego
uprawnienie do przebywania w obszarach przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca, personel Wykonawcy oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy realizacji
niniejszej umowy są zobowiązane stosować środki techniczne i organizacyjne Zamawiającego zapewniające
ochronę przetwarzanych przez Zamawiającego danych osobowych odpowiednią do zagrożeń,
a w szczególności zasady zapewniające bezpieczeństwo danych przed ich:
a) udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
b) zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
c) zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca, personel Wykonawcy oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy zobowiązane
są do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które mógłby powziąć podczas wykonywania umowy,
w okresie jej obowiązywania oraz po jej zakończeniu, a także do nieujawniania i nieudostępniania tych
danych jakimkolwiek innym podmiotom.
Zamawiający ma prawo w każdym czasie kontrolować sposób realizacji umowy odnośnie przestrzegania
zasad o których mowa w ust. 2 przez Wykonawcę, personel Wykonawcy oraz inne osoby, które występują
po stronie Wykonawcy.
Realizacja czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy będzie następowała zgodnie z wymogami
i pod rygorem konsekwencji wynikających z zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Naruszenie
obowiązujących zasad bezpieczeństwa i ochrony danych, w szczególności ujawnienie jakichkolwiek danych
osobowych uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia
kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, wynikającego z niniejszej umowy,
a także w uzasadnionych przypadkach do powiadomienia stosownych organów o zaistniałym naruszeniu.

§ 11
Zmiany umowy
Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga zgody Stron i sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego
aneksu.
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1.

2.

3.
4.
5.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015.2164 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. 2017.459 ze zm.).
Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują się
w pierwszej kolejności załatwić polubownie, a w przypadku niemożności ich polubownego załatwienia,
strony mogą poddać je rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie
za pisemną zgodą Stron.
Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich zmianach swoich adresów do doręczeń
pod rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane sobie w związku z realizacją umowy
wysyłane będą na adresy Stron wskazane w komparycji umowy, ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy nr …/2017 z dnia …………..
……………………………………….
Imię i nazwisko
……………………………………….
adres zamieszkania
……………………………………….
nazwa i nr dokumentu tożsamości
OŚWIADCZENIE
WZÓR
Oświadczam, że znana jest mi definicja danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016.922) w myśl, której za dane uważa się wszelkie
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Zobowiązuję się:
1) do zachowania w tajemnicy danych przetwarzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wraz ze
sposobami ich zabezpieczenia;
2) nie pozostawiać bez dozoru, ani udostępniać osobom nieupoważnionym dokumentów materialnych (w
formie elektronicznej, papierowej itp.) z danymi;
3) nie wykorzystywać ani nie udostępniać nieuprawnionym dokumentacji z danymi do innych celów niż
służbowe Narodowego Funduszu Zdrowia;
4) do niezwłocznego zniszczenia, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie danych, wydrukowanych
nadmiarowo, niepotrzebnych lub błędnych dokumentów;
5) w przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenie ochrony
danych, bezzwłocznie powiadomić Głównego Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych Narodowego
Funduszu Zdrowia, administratora systemu informatycznego, właściwego ze względu na zaistniały
incydent kierownika komórki organizacyjnej w Narodowym Funduszu Zdrowia, a po godzinach
urzędowania również ochronę obiektu;
6) przy przetwarzaniu danych, do szczególnej dbałości o zachowanie poufności, integralności
i dostępności danych związanych z dokumentami znajdującymi się w obrocie w Narodowym Funduszu
Zdrowia, także dotyczących danych pracowników, dokumentacji systemu przetwarzania danych oraz
infrastruktury sprzętowo - programowej systemów informatycznych;
7) przy przetwarzaniu danych poza systemem informatycznym, do szczególnej dbałości
o zachowanie poufności treści dokumentów, które znajdują się w obrocie w Narodowym Funduszu
Zdrowia, oraz przestrzegania zasad dostępu do danych.
Wykonano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza

. ..............................................................
Miejscowość, data

..........................................................
Czytelny podpis
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