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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

Umowa  

NR CSIOZ/____/2016 

zawarta w dniu _____________ 2016 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

a 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

…………..………………………………………….… 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną” 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………... zawarta została 

Umowa o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa bonów podarunkowych w postaci kart elektronicznych dla 

pracowników (dalej zwane „bonami”) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na 

zasadach i w ilości określonych w Umowie oraz jej Załącznikach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do …….dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. 

3. Realizacja Umowy nastąpi ze środków finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

 

§ 2. 

Zobowiązania Stron  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z wymogami określonymi w Umowie oraz 

jej Załącznikach. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Umowę z należytą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej 

wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą 

zawodową, uwzględniając profesjonalny charakter swojej działalności. Jednocześnie Wykonawca 
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zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z wykonaniem 

Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowości. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym i ludzkim oraz wiedzą 

i doświadczeniem pozwalającym należycie wykonać Umowę; 

2) korzystanie przez niego z narzędzi koniecznych dla wykonania Umowy, w szczególności, z praw 

autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej nie narusza przepisów prawa, 

prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na 

znaki towarowe; 

3) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich 

z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych w mieniu i na osobie z tytułów, o których mowa w 

pkt 2, a wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania lub z niewykonania Umowy przez 

Wykonawcę, jego zastępców, pracowników lub jakichkolwiek osób zaangażowanych do realizacji 

Umowy przez Wykonawcę lub jego zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej. 

 

§ 3. 

Komunikacja i doręczenia 

1. Oświadczenia związane z wykonaniem Umowy z zastrzeżeniem ust. 3, uważa się za złożone z chwilą 

skutecznego ich doręczenia pocztą lub e-mailem drugiej Stronie na adres: 

1) Zamawiający: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, e-mail: kancelaria@csioz.gov.pl 

2) Wykonawca: nr faksu …, e-mail: ... 

2. Oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy oraz nałożenia kary 

umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być doręczone osobiście lub 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

3. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonaniem Umowy oraz 

odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym dokonywania czynności związanych 

z wykonaniem Umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

……………………………, tel.: ………, e-mail: .............. 

lub 

……………………………, tel.:………., e-mail:………… 

2) po stronie Wykonawcy: 
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……………………………, tel.: ………, e-mail: .............. 

4. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 3 nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy, chyba że działają na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji danej Strony. 

5. Zmiana osób lub danych wymienionych w ust. 1 lub 3 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. 

W przypadku wystąpienia takiej zmiany, osoby upoważnione do reprezentacji Strony wzajemnie się 

informują w formie pisemnej o nowej osobie, upoważnionej do współpracy i koordynacji wykonania 

Umowy. 

§ 4. 

Odbiór 

1. Strony ustalają, iż realizacja przedmiotu Umowy będzie potwierdzana Protokołem Odbioru podpisanym 

przez obie Strony, po przeprowadzeniu procedury odbioru. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik 

nr 2 „Protokół Odbioru” do Umowy. 

2. Strony ustalają, iż: 

1) odbiór nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia” do Umowy do siedziby 

Zamawiającego; 

2) miejscem odbioru bonów będzie siedziba Zamawiającego; 

3) jeżeli Zamawiający uzależni odbiór od dokonania zmian lub zgłosi inne uwagi, Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie ustalonym przez Zamawiającego uwzględnić żądane zmiany lub uwagi; 

4)  w celu dokonania odbioru Strony podpiszą Protokół Odbioru; 

5)  jeżeli Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie nie dokona zmian bądź nie 

uwzględni wszystkich uwag Zamawiającego lub naniesione uwagi nie będą zgodne z wytycznymi 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo: 

a) do odmowy dokonania odbioru bonów; 

b) odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu przesłanki 

uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od Umowy i żądania kary umownej, o której 

mowa w § 7 ust.1 pkt 1. 

6) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy 

w terminie 2 dni od dnia ponownego przekazania przez Wykonawcę bonów; 

7) Osobami uprawnionymi do dokonania i potwierdzenia odbioru przedmiotu Umowy są osoby 

wymienione w § 3 ust. 3. Odbiór i zawiadomienia Stron dotyczące odbioru będą dokonywane w dni 

robocze z wyłączeniem sobót. 
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§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie w wysokości …… zł 

brutto (słownie złotych: … …/100) w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie określone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu jest ostateczne i obejmuje 

wszystkie świadczenia i koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy. 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie podpisanego Protokołu Odbioru wnioskującego o rozlicznie 

finansowe prac, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, oraz prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku. Wykonawca zobowiązuje się do wyodrębnienia na fakturze/rachunku cen 

jednostkowych brutto dostarczonych bonów oraz ewentualnych kosztów transportowo-transakcyjnych 

wskazanych w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 3 „Oferta Wykonawcy” do Umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie przelewem na numer rachunku bankowego 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze lub rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do 

realizacji. 

 

§ 6. 

Gwarancja przy sprzedaży 

1. Przedmiot Umowy objęty jest gwarancją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres co najmniej 

3 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich usterek w bonach w tym 

m.in. niedziałający bon, brak kwoty deklarowanej na bonie, bądź w sytuacjach tego wymagających np. 

wymiany bonów w na nowe m.in. w przypadku złamania bonu. 

3. Zakres gwarancji obejmuje następujące czynności: 

1) diagnozę, 

2) wymianę bonów, 

3) transport wymienionych/poprawionych bonów do siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji wad, 

zobowiązany jest nie dłużej niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji do 

usunięcia wady bądź wymiany na nowy bon wolny od wad.  

5. Zawiadomienie o wadzie Zamawiający przekaże do Wykonawcy pocztą elektroniczną na 

adres:………………………. 

6. Potwierdzeniem wykonania obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi będzie protokół 
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reklamacyjny. Wzór protokołu reklamacyjnego wykonanych prac stanowi Załącznik nr 4 „Protokół 

reklamacyjny” do Umowy. 

7. Koszty związane z odebraniem oraz wymianą bonu z tytułu gwarancji będących przedmiotem Umowy na 

wolne od wad ponosi Wykonawca. 

8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy 

wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

następujące kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 

Umowy; 

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminów realizacji określonych w § 1 ust. 2 Umowy, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminów realizacji określonych w § 6 ust. 4 Umowy, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą być dochodzone niezależnie od siebie 

z wyłączeniem kar za odstąpienie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego ustalone kary umowne..  

4. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego 

potwierdzenia.  

5. W przypadku odstąpienia, wypowiedzenia, rozwiązania Umowy lub utraty jej mocy w inny sposób, 

uiszczone lub należne kary umowne nie podlegają zwrotowi Wykonawcy. 

 

§ 8. 

Odstąpienie od Umowy 
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1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub 

w części, według własnego wyboru, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających 

skorzystanie z prawa odstąpienia w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce powyżej 10 dni w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 2;  

2) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne 

postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu 

nie krótszego niż 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę 

naruszeń postanowień Umowy oraz usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie 

zastosuje się do wezwania; 

2. Postanowienia powyższe nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 

w przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa. W szczególności w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu 

środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia 

lub braku środków w budżecie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostaw do dnia odstąpienia od Umowy. 

3. Oświadczenia o odstąpieniu Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo 

polskie. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia  

5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe 

postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron. W przypadku 

nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się 

zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym 

intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom. 
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6.  O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru. 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 4 – Protokół reklamacyjny. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 
(podpis Zamawiającego) (podpis Wykonawcy) 

 


