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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA 

NR CSIOZ/…/2017 

 

zawarta w dniu ............................... 2017 roku 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 

…, zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: .................................. 

 

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

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.111.2017 

została zawarta umowa zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (zwanych 

dalej „Wyrobami”) do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych (zwanych dalej 

„Urządzeniami”) dla Zamawiającego za ustalone w Umowie wynagrodzenie, zgodnie z 

charakterystyką i na zasadach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” do Umowy (zwanym dalej: „OPZ”) oraz Ofercie 

Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 3 „Oferta Wykonawcy” do Umowy. 

2. Urządzenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i zostały wymienione w OPZ. 

3. Realizacja przedmiotu Umowy jest niezbędna do zapewnienia trwałości Projektu Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 

(P1), Projektu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych 

rejestrów medycznych (P2) oraz Projektu Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu 

informacji w ochronie zdrowia (P4). 
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§ 2. 

Termin realizacji Umowy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy w jednej dostawie, w terminie 

maksymalnie … dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, własnym transportem, na własny 

koszt do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 3. 

Warunki dostawy 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego Wyroby fabrycznie nowe, 

wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodnie w wymaganiami określonymi w OPZ. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie elektronicznej na adresy e-mail, o których 

mowa w ust. 9 o terminie dostawy z  wyprzedzeniem, co najmniej 2 Dni roboczych, z tym, że 

niezbędna jest akceptacja tego terminu przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-

 mail, o którym mowa w ust. 10. 

3. Za Dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 

4. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe 

w dostarczonych Wyrobach podczas ich transportu do siedziby Zamawiającego.  

5. Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, 

może odmówić przyjęcia dostawy w całości albo w części, jeżeli: 

1) którykolwiek z Wyrobów nie będzie nowy i zgodny z wymaganiami technicznymi 

określonymi w OPZ; 

2) którykolwiek z Wyrobów będzie uszkodzony; 

3) dostarczone Wyroby nie zostały zamówione przez Zamawiającego; 

4) Wyroby zostały dostarczone po terminie dostawy. 

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odmowy odbioru, o którym mowa 

w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Wyrobów wolnych od wad w terminie 2 

Dni roboczych od dnia odmowy odbioru. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odebrania zużytych materiałów eksploatacyjnych 

będących w posiadaniu Zamawiającego, w ilości przekazanej przez Zamawiającego i przekazania 

ich do dalszej utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Dostawa Wyrobów zostanie potwierdzona przez Strony Protokołem odbioru, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 2 „Protokół odbioru” do Umowy. 

9. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów 
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odbioru upoważnione ze strony Zamawiającego są następujące osoby: 

1) .., tel.: …, e-mail: …  

lub 

2) .., tel.: …, e-mail: … 

10. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołów 

odbioru zostaje upoważniony ze strony Wykonawcy: …, tel. ., e-mail: …,  

11. Zmiana osób, o których mowa w ust. 9 i 10 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

W przypadku takiej zmiany każda ze stron informuje niezwłocznie pisemnie drugą Stronę o nowej 

osobie upoważnionej do dokonywania czynności, o których mowa w w/w ustępach.  

12. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 9 i 10 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. 

13.  Korespondencja Stron w postaci papierowej lub elektronicznej będzie przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujący adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa lub kancelaria@csioz.gov.pl; 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: … 

§ 4. 

Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze 

złożoną Ofertą Wykonawcy, nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości … (słownie:…), 

w  tym podatek VAT. Ceny jednostkowe brutto za Wyroby określa Oferta Wykonawcy, stanowiąca 

Załącznik nr 3 - „Oferta Wykonawcy” do Umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie świadczenia i koszty, jakie 

poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy. Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie dodatkowe. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury lub rachunku 

wystawionych w  postaci papierowej do siedziby Zamawiającego albo w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia faktury lub rachunku w postaci elektronicznej na adres email: 

kancelaria@csioz.gov.pl. Wynagrodzenie będzie płatne na numer rachunku bankowego 

Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku. 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
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4.  Wykonawca zobowiązuje się do przesłania (w postaci elektronicznej lub papierowej ) prawidłowo 

wystawionej faktury / rachunku na adres Zamawiającego wskazany w § 3 ust. 13 pkt 1, w terminie 

do dnia 2017-11-15. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia zlecenia obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez przedstawicieli Stron Protokół 

odbioru wnioskujący o rozliczenie finansowe dostawy. 

7.  Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowych Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia ujętych w Planie Finansowym Wydatków Bieżących na rok 

2017 oraz w ramach Decyzji Ministra Finansów FS1.4143.6.2015.SYL (po korektach) w ramach 

zadania Pozostałe koszty związane z utrzymaniem systemów P1, P2 i P4. Zmiana źródła 

finasowania nie stanowi zmiany Umowy i  nie wymaga aneksu. 

 

§ 5. 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone Wyroby od dnia 

podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe na 

okres 24 miesięcy. 

2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady w dostarczonych Wyrobach na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Za wady fizyczne Strony przyjmują: 

1) niezapewnianie kompatybilności pracy z Urządzeniami; 

2) ograniczenie funkcji i możliwości Urządzenia oraz jakości wydruku opisanych w warunkach 

technicznych producenta Urządzenia; 

3) niezapewnianie kompatybilności z oprogramowaniem Urządzenia; 

4) niezdolność Wyrobów do pracy w określonym przez producenta systemie operacyjnym i przy 

określonych przez producenta wymaganiach. 

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w oferowanych Wyrobach, Wykonawca 

zobowiązuje się do ich bezpłatnej wymiany na nowe, wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 2 

Dni robocze od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego tego faktu pocztą elektroniczną na adres 

mailowy … lub faksem na numer .... W przypadku wymiany Wyrobów na nowe, wolne od wad, 

okres gwarancji biegnie na nowo od daty ich odbioru. 

6. Wszelkie koszty związane z wymianą Wyrobów ponosi Wykonawca. 
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7. W przypadku, gdy opóźnienie w wymianie, o której mowa w ust. 5, będzie trwała dłużej niż 30 dni 

kalendarzowych, Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenie Urządzenia spowodowane używaniem 

dostarczonych Wyrobów, do którego mają zastosowanie dostarczone Wyroby, niezależnie od tego, 

czy Urządzenie jest objęte gwarancją producenta, czy w okresie pogwarancyjnym. 

9. W przypadku, gdy z powodu dostarczonych Wyrobów do Urządzenia, w którym mają one 

zastosowanie, nastąpi uszkodzenie tego Urządzenia, a tym samym Zamawiający utraci gwarancje 

producenta tego Urządzenia, Wykonawca, w drodze Umowy, będzie zobowiązany do przejęcia 

obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji na Urządzenie, a w przypadku 

Urządzenia nieobjętego gwarancją Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów naprawy 

uszkodzonego Urządzenia przez autoryzowany serwis. Wykonawca będzie zobowiązany do 

nieodpłatnego dostarczenia na czas naprawy innego, nie gorszego Urządzenia wraz z 

nieodpłatnymi materiałami eksploatacyjnymi na własny koszt i ryzyko. 

10. Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany uszkodzonego Urządzenia (o parametrach nie gorszych 

niż uszkodzone Urządzenie) na nowe, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie 

dostarczonych Wyrobów, a naprawa nie przywróci jego pełnej użyteczności. 

11. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stanowią oświadczenie gwarancyjne w 

rozumieniu art. 577
2
 Kodeksu cywilnego. 

12. Realizacja obowiązków gwarancyjnych podlega dokumentowaniu w Protokole reklamacyjnym, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 4 „Protokół reklamacyjny” do Umowy. 

 

§ 6. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie … w 

wysokości … zł (słownie: …), tj. 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym jest 

mowa w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy 

zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który 

należy dokonać zwrotu. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione: 

1) w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania 
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przez Zamawiającego Protokołu odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe; 

2) w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 15 dni kalendarzowych od upływu okresu 

rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie zostanie zatrzymane w całości lub odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie 

zastrzeżenia, co do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym potrąceń kar umownych 

bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy. 

 

§ 7. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo 

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

okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia w przypadku, gdy: 

1) dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją Umowy wskazywać będzie, że zachodzą 

uzasadnione wątpliwości, iż Umowa zostanie należycie wykonana i w umówionym terminie, 

w szczególności, gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartości 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

2) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji zamówienia powyżej 7 dni kalendarzowych; 

3) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, a w szczególności nie przestrzega ustalonych 

terminów lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 3 Dni roboczych od wezwania 

przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy oraz 

usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 

2. 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, lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych 

koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w 

budżecie środków Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W  przypadku odstąpienia od 

Umowy, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy. 

3. Każda ze Stron ma możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku 

zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez 
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siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku niedostarczenia w terminie, o którym mowa 

§ 4 ust. 4, prawidłowo wystawionej faktury albo rachunku. Zamawiający jest uprawniony do 

skorzystania z prawa odstąpienia w terminie 30 dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności 

uzasadniającej skorzystanie z tego prawa. 

5. Odstąpienie od Umowy oraz wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinny zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8. 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów określonych w § 2 lub § 

3 ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi 

w  wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

2. Za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad ponad termin określony w § 5 ust. 5 Zamawiający 

zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 15% 

całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w § 4 ust. 1. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez potrzeby 

uzyskania akceptacji Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego ustalone kary umowne. 

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy oraz 

innych obowiązków z niej wynikających. 

7. Kary umowne za opóźnienie podlegają stosownemu łączeniu. 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zmiany i uzupełniania umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu 
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cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, fakt 

ten nie wpłynie na inne postanowienia Umowy, które pozostają w mocy i są wiążące we 

wzajemnych stosunkach Stron wynikających z Umowy. 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. 

5. Wierzytelności Wykonawcy określone i wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a drugi Zamawiający.  

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru; 

Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 4 – Protokół reklamacyjny. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

……………………………..……… ………………………………… 

(data i podpis  Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 

 


