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UMOWA nr 26/2020
o świadczenie usług telekomunikacyjnych

zawarta w dniu 3 kwietnia 2020 roku, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Centralą z siedzibą w m.st. Warszawie, adres: ul. Grójeckiej 
186, 02-390 Warszawa, NIP: 107-00-01-057, reprezentowanym przez:

Artura Szlagę – Dyrektora Biura Księgowości, Głównego Księgowego działającego na podstawie 
udzielonego pełnomocnictw nr 16/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku
zwanym w dalszej części umowy: „Zamawiającym”, 

a

Flexcom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000665170, kapitał zakładowy: 5.000 zł, NIP: 
5213769069, Regon: 366627178, reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Olszewskiego - 
pełnomocnika, 

zwaną dalej „Operatorem” lub „Wykonawcą”,

zwane łącznie odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”.

 Mając na uwadze:
- nadzwyczajne okoliczności w postaci pandemii wirusa powodującego chorobę COVID-19, w tym 

intensywny wzrost zachorowań w Europie począwszy od lutego 2020 r.
- wejście w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), zwanej dalej: „ustawą 
o COVID-19”,

- wprowadzenie 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce w drodze Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., 

strony postanawiają, co następuje:
§ 1

Przedmiot Umowy
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług telekomunikacyjnych, dostarczanie sieci 

telekomunikacyjnej i świadczenie usług towarzyszących, w zakresie świadczenia usługi płatnej 
(według stawek operatora osoby dzwoniącej) infolinii prowadzonej pod numerem – (+48) 22 125 
66 00. 

2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje możliwość świadczenia usług opisanych w ust. 1 powyżej, pod 
numerem (+48) 22 125 66 00.
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§ 2
Sposób realizacji świadczenia

1. W ramach wykonania przedmiotu Umowy, którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Wykonawca 
zapewni:

1) dostępność infolinii przez całą dobę, 
2) odtwarzanie komunikatu głosowego dostarczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

jeżeli Zamawiający wskaże na taką konieczność, 
3) sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych bez opłaty inicjującej,
4) systematyczne dostarczanie bezpłatnego comiesięcznego wykazu wszelkich 

zrealizowanych połączeń, tj. billingu, wraz z fakturą na zakończenie danego okresu 
rozliczeniowego,

5) dostarczanie na żądanie Zamawiającego wykazu i statystyk połączeń,
6) niezbędne wyposażenie i infrastrukturę techniczną, konieczną do instalacji i uruchomienia 

usług będących przedmiotem Umowy, w tym również utrzymanie ww. wyposażenia 
i infrastruktury oraz ponoszenia prac i nakładów, związanych z ich dostarczeniem, 
montażem, instalacją i utrzymaniem – serwis usług, 

7) pełną obsługę techniczną oraz przeprowadzenie wszelkich czynności związanych 
z procedurą udostępnienia numeru (+48) 22 125 66 00, 

8) przekazywanie połączeń przychodzących z numeru (+48) 22 125 66 00 na wskazane przez 
Zamawiającego numery.

2. Koordynatorzy stron, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy określą szczegółowe warunki 
techniczne świadczenia usług. Porozumienie w tym przedmiocie powinno być zawarte w formie 
pisemnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca zobowiązuje się do stałego świadczenia usług na warunkach Umowy oraz przepisów 
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -  Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, z późn. 
zm.), a Zamawiający do terminowego regulowania należności wynikających z tytułu 
świadczonych usług.

4. Wykonawca potwierdza możliwość korzystania z numeru określonego § 1 ust. 1 Umowy przez 
cały okres świadczenia usług.

§ 3
Czas obowiązywania Umowy

1. Uruchomienie usługi nastąpi w najkrótszym możliwym do realizacji terminie, nie później jednak 
niż w dniu podpisania niniejszej Umowy.

2. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. w okresie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

3. Niniejszym strony potwierdzają, iż Wykonawca realizuje usługi objęte przedmiotem niniejszej 
umowy od dnia 27 marca 2020 r. Świadczenia zrealizowane w okresie pomiędzy dniem 27 marca 
2020 r. a dniem zawarcia Umowy będą rozliczone zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy. 

§ 4
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że maksymalna wartość zobowiązań finansowych Zamawiającego wynikających 



Stro
na19

z przedmiotowej umowy nie przekroczy kwoty brutto: 30 000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy 
złotych brutto 00/100 ) w tym podatek VAT.

2. Wynagrodzenie za świadczenie usług opisanych w § 1 zrealizowanych w sposób określony w § 2, 
w okresie rozliczeniowym stanowić będzie:

1)  suma rzeczywistego czasu trwania połączeń przemnożona przez ceny jednostkowe brutto – 
rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych; 

2) opłata stała abonamentowa, zawierająca wszelkie pozostałe koszty związane 
z funkcjonowaniem infolinii - rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych.  

3. Za usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1. Ceny te nie mogą ulec 
podwyższeniu w trakcie trwania Umowy, zaś Zamawiający pozostaje zobowiązany wyłącznie do 
wysokości kwoty, określonej w ust. 1 powyżej.

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi zrealizowane w danym 
miesiącu kalendarzowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 
sporządzonej  w oparciu o przyjęty przez Zamawiającego bez zastrzeżeń billing połączeń 
stanowiący załącznik do faktury oraz  podpisany przez Strony Protokół Odbioru potwierdzający 
prawidłowość realizacji usług w okresie, którego dotyczy protokół, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 2 do Umowy.

5. Osobą upoważnioną do podpisania Protokołu Odbioru ze strony Zamawiającego jest Koordynator, 
o którym mowa w§ 5 ust. 2 Umowy lub osoba go zastępująca.

6.  Okresem rozliczeniowym jest okres jednego miesiąca kalendarzowego, będącego podstawą 
rozliczenia należności Zamawiającego wobec Wykonawcy, rozpoczynającego się i kończącego we 
wskazanych na fakturze dniach miesiąca. 

7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy, będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr 96 1020 1068 0000 1102 0350 1160.  

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9.  Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez zgody 

Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
10. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy, w tym związanych z utrzymaniem łączy telefonicznych. 
§ 5

Koordynatorzy Umowy
1. Wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia związane z Umową będą sporządzane w formie 

pisemnej i będą dostarczane drugiej stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru albo 
listem poleconym lub pocztą kurierską potwierdzoną faxem lub e-mailem w dniu wysłania, na 
następujące adresy:

1) Dla Wykonawcy
Flexcom sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
Nr faxu: 22 397 48 94
Adres internetowy (e-mail): bok@flexcom.warszawa.pl
Z dopiskiem: dotyczy Umowy  infolinia NFZ

2) Dla Zamawiającego:
Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa 
Nr faxu: 22 572 63 17
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Adres internetowy (e-mail): SekretariatBAG@nfz.gov.pl  
Z dopiskiem: dotyczy Umowy  infolinia NFZ

2. Strony wyznaczają jako Koordynatorów Umowy:
1) ze Strony Wykonawcy:

a) Dorota Smykla – koordynator techniczny, e-mail: - tel. 660 699 006;
b) Zbigniew Olszewski – koordynator operacyjny, 

e-mail: zbigniew.olszewski@flexcom.warszawa.pl,  tel. 600 064 215;
2) ze strony Zamawiającego: 

a) Grzegorz Bugajewski, e-mail: grzegorz.bugajewski@nfz.gov.pl, tel. 22 572 62 49;
b) Jacek Pełszyński, e-mail: jacek.pelszynski@nfz.gov.pl, tel. 22 572 64 54.

3. Każda ze Stron uprawniona jest do zmiany Koordynatorów Umowy, po uprzednim zawiadomieniu 
drugiej Strony, w sposób opisany w ust. 1 powyżej.

4. Zmiana koordynatorów nie wymaga zmiany Umowy.
§ 6

Procedura reklamacyjna
1. Zamawiający może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania 

usługi pisemnie na adres siedziby Wykonawcy lub na adres wskazany przez Wykonawcę.
2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu 

rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej lub 
od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od faktury 
zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności.

3. Złożenie reklamacji dotyczącej wysokości wynagrodzenia zawiesza obowiązek zapłaty należności 
wynikającej z faktury, w zakwestionowanej części.

4. Wykonawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty jej 
złożenia. Reklamacja nierozpatrzona w tym terminie uznana jest za uwzględnioną.

§ 7
Serwis

1. Wykonawca zapewni całodobowe pogotowie serwisowe oraz usuwanie awarii leżących po stronie 
Wykonawcy w terminie 4 godzin od zgłoszenia. Wszelkie koszty funkcjonowania serwisu ponosi 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 Umowy.

2. W przypadku przerwy świadczenia usług spowodowanej awarią, Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia jej w terminie 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.

3. Zgłoszenie usterki lub awarii przyjmowane będzie przez Wykonawcę za pośrednictwem:
1) Poczty elektronicznej na adres: bok@flexcom.warszawa.pl;
2) Telefonu stacjonarnego na numer: 22 397 49 00;
3) Telefonu komórkowego: 600 064 215.

4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia usterek i awarii przesłane będzie przez Wykonawcę na adres 
poczty elektronicznej Zamawiającego – sieci@nfz.gov.pl, w terminie 15 minut. W potwierdzeniu 
powinien być zawarty numer zgłoszenia. 

5. Rozpoczęcie biegu terminu na usunięcie awarii następuje chwili przyjęcia przez Wykonawcę 
zgłoszenia, nie wyłączając sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 8
Kary umowne

1. W przypadku przerwy w świadczeniu usług objętej Umową, Zamawiającemu przysługują 

mailto:SekretariatBAG@nfz.gov.pl
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następujące kary umowne:
1) z tytułu opóźnienia w rozpoczęciu realizacji usług, w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: 

dwieście złotych brutto) za każdy dzień opóźnienia;
2) z tytułu opóźnienia w usunięciu usterki w wysokości 75,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt 

pięć złotych brutto) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w usunięciu usterki;
3) z tytułu opóźnienia w usunięciu awarii w wysokości 75,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt 

pięć złotych brutto) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w awarii usterki;
4) z tytułu przerwy w realizacji usług, spowodowanej inną przyczyną aniżeli usterka lub awaria, 

trwającej w godzinach pomiędzy 08:00 a 16:00, w dni robocze, w wysokości 75,00 zł brutto 
(słownie siedemdziesiąt pięć złotych brutto) za każdą rozpoczętą godzinę przerwy;

5) z tytułu przerwy w realizacji usług, spowodowanej inną przyczyną aniżeli usterka lub awaria, 
trwającej w okresie innym, niż został wskazany w pkt 4 powyżej, w wysokości 
75,00 zł brutto (słownie siedemdziesiąt pięć złotych brutto) za każdą rozpoczętą godzinę 
przerwy;

6) z tytułu naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, wysokości 1500,00  zł brutto 
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych brutto) za każdy przypadek naruszenia zasad ochrony 
danych osobowych; 

7) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w § 9 
ust. 1 Umowy, w wysokości 5500,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych brutto).

2. Wykonawca odpowiada za zobowiązania swoich podwykonawców włączonych do realizacji 
przedmiotu Umowy jak za swoje własne, nie wyłączając odpowiedzialności z tytułu kar 
umownych.

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy pełnego odszkodowania, 
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w przypadku, gdy szkoda wywołana 
działaniem Wykonawcy przekroczy wartość kary umownej.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i odszkodowania z przysługującego 
Wykonawcy na podstawie Umowy wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

5. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 8 ust. 1 Umowy nie przekroczy 
wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Wykonawca zapłaci kary umowne określone w ust. 1 w terminie do 7 dni od daty doręczenia noty 
obciążeniowej zawierającej wezwanie do zapłaty na rachunek bankowy w nim wskazany. 
W przypadku braku powyższej wpłaty w terminie określonym w nocie, Zamawiający dokona 
potracenia kary umownej z wystawionej faktury. Termin płatności faktury, ulega przedłużeniu o 
kolejne trzydzieści dni.

§ 9
Wygaśnięcie Umowy

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
1) nierozpoczęcia świadczenia wszystkich usług w terminie określonym w Umowie lub 

zaprzestania przez Wykonawcę świadczenia którejkolwiek z usług opisanych w § 1 i § 2 
Umowy;

2) braku możliwości, lub ustania możliwości realizowania usługi pod numerem 
(+48) 22 125 66 00;

3) gdy w okresie 12 godzin od powzięcia informacji o awarii, Wykonawca nie podjął żadnych 
czynności mających na celu przywrócenie działania usługi lub nieusunięcie awarii wynika 
z przyczyn tylko od niego zależnych;

4) naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych. 
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2. 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.

3. Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10

Poufność i zasady przetwarzania danych osobowych
1. Wszelkie dane i dokumenty udostępnione drugiej Stronie, w celu realizacji Umowy, pozostają 

wyłączną własnością Strony, która je udostępniła i podlegają zwrotowi wraz z zakończeniem czasu 
obowiązywania Umowy.

2. Strona nie będzie udostępniała danych bez zgody Strony udostępniającej osobom trzecim. 
Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązuje przez czas obowiązywania 
Umowy oraz przez okres 10 lat od dnia jej wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania, niezależnie 
od przyczyny. 

3. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy 
wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, 
z Wykonawcą zostanie zawarta umowa o zachowaniu poufności w NFZ, której wzór stanowi 
Załącznik nr 3 do Umowy.

4. Strony oświadczają, że wdrożyły i stosują przepisy 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. 

§ 11
Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym i niesprzecznym z Umową, przedmiot Umowy realizowany będzie 
na podstawie regulaminu świadczenia poszczególnych usług telekomunikacyjnych, który stanowi 
Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy bądź 
porozumienia w sprawie warunków technicznych realizacji Umowy z postanowieniami 
regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych, podstawowe znaczenie mają postanowienia 
Umowy oraz postanowienia porozumienia w sprawie warunków technicznych realizacji Umowy, 
o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

3. Strony poddają rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie niniejszej Umowy właściwemu 
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego sądowi powszechnemu w Warszawie.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienie 
w zdaniu poprzedzającym dotyczy również postanowień regulaminu usług telekomunikacyjnych, 
o którym mowa w ust. 1. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiający:

Zbigniew Olszewski Artur Szlaga
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Załącznik nr 1
do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

RODZAJ OPŁATY SZCZEGÓŁY NETTO VAT BRUTTO

Opłata miesięczna
Abonament- 
jeden trakt 

30B+D
1,00 23% 1,23

Opłata za 
przekierowanie 

połączeń do 
konsultantów CCIG 

Wrocław

Wszystkie dni 
tygodnia/ całą 

dobę
0,03 23% 0,04

Opłata za 
przekierowanie 

połączeń do innych 
krajowych 

stacjonarnych 
operatorów 

telekomunikacyjnych

Wszystkie dni 
tygodnia/ całą 

dobę
0,05 23% 0,06

Opłata za 
przekierowanie 

połączeń do 
krajowych sieci 

GSM operatorów 
telekomunikacyjnych

Wszystkie dni 
tygodnia/ całą 

dobę
0,09 23% 0,11

Dodatkowa opłata za przekierowanie połączeń do innej sieci telekomunikacyjnej niż Flexcom wynosi 
jak za połączenia stacjonarne lub GSM. 
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Załącznik nr 2 do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI 
ZA OKRES OD ____ DO _____

Warszawa, dnia _______
Nazwa i adres miejsca wykonania: 
Niniejszym Strony w składzie:
ze strony Zamawiającego: 
____
ze strony Wykonawcy: 
____
Stwierdzają, iż:

1. Wykonawca:
Rodzaj usługi: Tak Nie Nie 

dotyczy

zapewnił dostępność infolinii przez całą dobę w okresie 
rozliczeniowym
odtwarzał komunikaty głosowego dostarczonego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia
należycie rozliczył czas realizowanych rozmów 
telefonicznych
terminowo dostarczał wykaz zrealizowanych połączeń,

terminowo dostarczał wykazy i statystyki połączeń

zapewnił wyposażenie i infrastrukturę techniczną

zapewnił obsługę techniczną

należycie wykonał czynności serwisowe

2. Wystąpiły:
Rodzaj zdarzenia Liczba błędów Terminowość 

realizacji
Naliczone kary

usterki

awarie

przerwy w realizacji 
usług, spowodowanej 
inną przyczyną aniżeli 
usterka lub awaria 
trwającej w godzinach 
pomiędzy 08:00 a 
16:00
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przerwy w realizacji 
usług, spowodowanej 
inną przyczyną aniżeli 
usterka lub awaria, 
trwającej w okresie 
innym, niż został 
wskazany w wierszu 
powyżej
Incydenty naruszenia 
danych osobowych

3. Uwagi dot. billingu: ___________________________________________________________
4. Inne uwagi dot. sposobu realizacji usługi: _________________________________________

_______________________________ _______________________________

Zamawiający Wykonawca
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Załącznik nr 3 
do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI W NFZ

zawarta dnia 2 kwietnia 2020 roku w Warszawie  pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - Centralą z siedzibą w m.st. Warszawie, adres: ul. 

Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, NIP: 107-00-01-057, reprezentowanym przez:

Artura Szlagę – Dyrektora Biura Księgowości, Głównego Księgowego działającego na 
podstawie udzielonego pełnomocnictw nr 16/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku
zwanym w dalszej części umowy: „Zamawiającym”, 

a 

Flexcom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000665170, kapitał 

zakładowy: 5.000 zł, NIP: 5213769069, Regon: 366627178, zwany dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez:

Pana Zbigniewa Olszewskiego - pełnomocnika. 

W związku z podpisaniem umowy nr 26/2020 z dnia2.04.2020 r. której przedmiotem jest 

świadczenie usług telekomunikacyjnych,  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 

Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyłącznie osobom biorącym udział 

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, którym  informacje te są 

niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy; 

5) poinformowania pracowników, o których mowa w § 2 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 § 2 ust. 4 umowy o zachowaniu poufności;

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 Wykonawcy, które okażą upoważnienie 

Zamawiającemu 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 Zamawiającemu, 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 Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą ujawnioną Informację Poufną, na żądanie  
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Zamawiającego, 

w terminie do 30 dni od dnia wykrycia przez Zamawiającego ujawnienia Informacji 

Poufnej.  

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 Wykonawcy 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.
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§ 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 rozstrzygnięcie 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 zachowaniu poufności.

§ 10.

Niniejsza Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

Podpisano w imieniu Podpisano w imieniu 

Zamawiającego:  Wykonawcy:

Artur Szlaga Zbigniew Olszewski
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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

(wypełniane tylko  przypadku udostępnienia Informacji Poufnych przedstawicielowi 
Wykonawcy)

Ja niżej podpisany, reprezentując w dniu ……………………… Wykonawcę podczas realizacji 

umowy ….……………………….w siedzibie NFZ w ……………..…….…., 

z uwagi na udostępnianie Informacji Poufnych, zobowiązuje się do:

1) zachowania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych uzyskanych podczas 

realizacji umowy, przedmiotem której 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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Załącznik nr 4 
do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
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