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Załącznik nr 3 

 

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 

… z siedzibą … … zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: … . 

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”  

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

zwana dalej Umową o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji szkolenia z praktycznego przygotowania 

opisu przedmiotu zamówienia w IT z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 

2016 dla pracowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwanego dalej: 

„Szkoleniem” na zasadach określonych w Umowie oraz w załącznikach do Umowy. 

2. W ramach realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) przygotowania i przeprowadzenia jednodniowego Szkolenia w wymiarze 7 godzin zegarowych z 

jedną przerwą 30 min., wliczaną w czas Szkolenia, przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą 

wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotu Umowy; 

2) zapewnienia dla każdego uczestnika Szkolenia materiałów szkoleniowych w wersji drukowanej i 

elektronicznej, zwanych dalej: „Materiałami szkoleniowymi”; 

3) przygotowania imiennych certyfikatów dla każdego uczestnika Szkolenia. 

§ 2  

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do dnia 15 października 

2016 r. 

2. Szczegółowy termin realizacji przedmiotu Umowy zostanie ustalony z Zamawiającym w terminie 

maksymalnie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy. 
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§ 3  

Zobowiązania i oświadczenia  Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej treścią, obowiązującymi przepisami, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego programem Szkolenia, przy zachowaniu należytej staranności, 

uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie, dysponuje kadrą o profesjonalnych 

kwalifikacjach oraz potencjałem niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy, 

spełniającą wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za 

czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego personel jak za własne działania i zaniechania. 

4. Wykonawca przygotuje szczegółowy program Szkolenia obejmujący swym zakresem wymagania 

Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do Umowy i w terminie do 3 dni roboczych od daty 

podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu do akceptacji, w postaci elektronicznej na adres e-mail 

wskazany w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy. Odesłanie propozycji do Wykonawcy bez zastrzeżeń 

Zamawiającego równoznaczne będzie z jej zatwierdzeniem. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do ich 

uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura akceptacji programu Szkolenia zostanie 

przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego ustępu. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni zastrzeżeń w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym 

zakresie, oraz do żądania zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 Umowy. 

6. W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 

akceptacji treść imiennych certyfikatów w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 8 ust. 1 

pkt 1 Umowy. Odesłanie propozycji do Wykonawcy bez zastrzeżeń Zamawiającego równoznaczne 

będzie z jej zatwierdzeniem. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do ich uwzględnienia w całości. W 

takim przypadku procedura akceptacji treści certyfikatów zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie 

do postanowień niniejszego ustępu. 

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników Szkolenia nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia. 
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§ 4  

Odbiory 

1. Odbiór prac objętych Umową będzie potwierdzany protokołem odbioru podpisanym przez 

przedstawicieli Stron, po przeprowadzeniu procedury odbioru określonej w ust. 2. Wzór protokołu 

odbioru stanowi Załącznik nr 2 do Umowy „Wzór protokół odbioru”. 

2. Strony ustalają, iż: 

1) miejscem odbioru będzie siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego; 

2) na koniec Szkolenia Zamawiający przedłoży do wypełnienia dla uczestników Arkusz Indywidualnej 

Oceny Szkolenia, zwany dalej: „AIOS”, stanowiący Załącznik nr 5 do Umowy. Pozytywna ocena 

Szkolenia będzie stanowiła podstawę do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

wnioskującego o rozliczenie finansowe. W przypadku negatywnej oceny Szkolenia przez uczestników 

na podstawie wyników z arkuszy AIOS lub przeprowadzenia Szkolenia niezgodnie z programem 

Szkolenia Zamawiający może nakazać powtórzenie Szkolenia. Termin Szkolenia oraz trener 

realizujący Szkolenie zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym. 

3) jeżeli Wykonawca w uzgodnionym z Zamawiającym terminie nie przeprowadzi ponownie Szkolenia, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy dokonania odbioru i 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 § 6 ust. 2 pkt 3. 

3. Osobami uprawnionymi do dokonania i potwierdzenia odbioru prac są osoby wymienione w § 8 Umowy. 

Odbiór i zawiadomienia Stron dotyczące odbioru będą dokonywane w dni robocze.  

 

§ 5 

 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie Szkolenia nie może przekroczyć kwoty 

…………………. zł brutto (słownie złotych brutto: …………………………). Wysokość należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia za Szkolenie będzie stanowił iloczyn liczby przeszkolonych uczestników 

oraz stawki brutto wynagrodzenia za 1 uczestnika Szkolenia określonej w ofercie Wykonawcy, 

stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, innych opłat i podatków, zgód, pozwoleń i 

certyfikatów. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 
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3. Wynagrodzenie za wykonanie Szkolenia będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury lub rachunku, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku do 

siedziby Zamawiającego albo 30 dni od dnia doręczenia na adres email: kancelaria@csioz.gov.pl 

rachunku elektronicznego lub faktury elektronicznej, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podany 

na fakturze lub rachunku. 

4. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez Strony protokół odbioru 

wnioskujący o rozliczenie finansowe. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji zlecenia obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz osoby 

trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Przedmiot umowy finansowany jest ze środków budżetu państwa ujętych w odpowiednim planie 

finansowym wydatków bieżących. 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną 

przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty następujących kar umownych: 

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego zgodnie z § 2 

Umowy - w wysokości 1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za niedochowanie któregokolwiek z terminów określonych w § 3 ust. 4 lub ust. 6 – w wysokości 1 % 

maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie Umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach 

ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

5.  
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§ 7  

Prawa własności intelektualnej 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Materiały szkoleniowe, ani korzystanie z nich przez 

Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej 

osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych. 

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych 

wobec Zamawiającego w związku z Materiałami szkoleniowymi, w tym zarzucających naruszenie praw 

własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i 

poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia 

roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu 

powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w 

charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po 

stronie Zamawiającego. 

3. Ponadto, jeśli korzystanie z Materiałów szkoleniowych stanie się przedmiotem jakiegokolwiek 

powództwa o naruszenie praw własności intelektualnej określonych w ust. 2, Wykonawca na swój 

własny koszt wybierze jedno z poniższych rozwiązań: 

1) uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego korzystania z nich lub 

2) zmodyfikuje je tak, żeby były zgodne z Umową i wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób 

trzecich. 

4. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza: 

1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw, ani 

2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie, a w szczególności § 6. 

§ 8  

Osoby odpowiedzialne za kontakt 

1. Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za współpracę przy realizacji Umowy, w tym za 

dokonanie czynności odbiorczych i podpisanie protokołu odbioru: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Pan/Pani …………., tel. (22) ………., faks: (22) ………, e-mail: ………… 

lub 

Pan/Pani………., tel. (22) ………., faks: (22) ………, e-mail: ………… 

2) ze strony Wykonawcy: 

Pan/Pani…………., tel. (…) ………., faks: (…) ………, e-mail: …………. 
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2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, korespondencja w sprawach związanych z Umową 

prowadzona będzie pisemnie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy i 

numery faksów: 

1) dla Zamawiającego: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Dubois 5A, 00-184 

Warszawa, faks: (22) ………….; 

2) dla Wykonawcy: ……………………………………………………, faks: ……………... 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, jak również zmiana danych adresowych Stron, nie stanowi 

zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu oraz staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej 

pisemnym zawiadomieniu. 

§ 9  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy bez konieczności wyznaczania 

dodatkowego terminu, w przypadku: 

1) 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, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonanej części Umowy; 

2) gdy zwłoka Wykonawcy w stosunku do terminu określonego zgodnie z § 2 przekroczy 7 dni; 

3) określonym w § 3 ust. 5; 

4) jeżeli suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę przekroczy maksymalną wartość 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 

2. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach skutkujących możliwością odstąpienia od Umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności 

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 
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4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

5. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

 

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia  

2) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru  

3) Załącznik nr 3 – Dokumentacja potwierdzająca reprezentację Wykonawcy 

4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy; 

5) Załącznik nr 5 – Arkusz Indywidualnej Oceny Szkolenia  

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY                                                                                                            

 

 

 

 

 

 


