
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

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 5 A, 00-184 Warszawa, REGON 001377706, NIP: 5251575309, zwanym dalej 

„Zamawiającym” lub „Stroną” reprezentowanym przez: …, 

a 

… zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowanym przez: …, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.177.2017 została 

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

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy i termin realizacji 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa 40 sztuk komórkowych aparatów telefonicznych na potrzeby Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwanych dalej „Telefonami”, na zasadach określonych 

w Umowie oraz w załącznikach do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Telefonów na własny koszt do siedziby Zamawiającego, 

mieszczącej się przy ulicy Stanisława Dubois 5A w Warszawie, w terminie do  dnia 29 grudnia 2017 

r.oraz do przeniesienia na Zamawiającego własności Telefonów z chwilą podpisania protokołu odbioru 

wnioskującego o rozliczenie finansowe, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu Umowy i 

zapłaty wynagrodzenia. 

§ 2. 

Wykonanie Umowy 

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

od wad fizycznych i prawnych, w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie, bez blokady SIM 

LOCK lub z kodami, przy pomocy których można zdjąć blokadę operatora SIM LOCK, pod warunkiem, 

iż samodzielne zdjęcie SIM LOCKA przez Zamawiającego nie powoduje utraty gwarancji Telefonu, 

zgodne z wymaganiami techniczno-ilościowymi określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca wraz z Telefonami dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne wystawione przez 

producenta. 



 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Telefony w jednej dostawie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie na odbiór Telefonów termin 1 dnia roboczego od dnia ich dostawy. Przez 

odbiór Strony uznają w szczególności sprawdzenie cech Telefonów i porównanie ich z cechami 

podanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, sprawdzenie cech deklarowanych przez producenta oraz 

sprawdzenie, czy przyjmowane Telefony spełniają wymagania Umowy. 

4. Za dzień roboczy uznaje się dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, 

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

5. W razie stwierdzenia wad w dostarczonych Telefonach lub ich niezgodności z Umową, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru. 

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

w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Telefonów zgodnych z Umową w terminie 1 dnia 

roboczego od dnia odmowy dokonania odbioru. 

7. W przypadku niedostarczenia Telefonów w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do ich dostarczenia, wyznaczając termin dostawy na dzień następujący po dniu, o 

którym mowa w § 1 ust. 2.  

8. W przypadku niedostarczenia Telefonów zgodnych z Umową w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub 

ust. 7 , Zamawiającemu przysługuje według jego wyboru prawo do: 

1) odstąpienia od Umowy w całości albo w  części w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o 

wystąpieniu tej przesłanki i naliczenia kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1; 

2) wyznaczenia dodatkowego terminu na dostarczenie Telefonów zgodnych z Umową, po upływie 

którego Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości albo w części w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu tej przesłanki i naliczenie kar umownych, 

o których mowa w § 5 ust. 1. 

9. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w dostarczonych 

Telefonach podczas ich transportu do siedziby Zamawiającego. 

10.  Wszystkie Telefony Wykonawca będzie dostarczał i odbierał na własny koszt do lub z siedziby 

Zamawiającego. 

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

Odbioru upoważnione są osoby ze strony Wykonawcy: 

1) …, tel.: …, e-mail: …, 

lub 

2) …, tel.: …, e-mail:… . 

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

Odbioru upoważnione są osoby ze strony Zamawiającego: 



 

 

1) …, tel.: …, e-mail: …, 

lub 

2) …, tel.: …, e-mail:… . 

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: … 

14. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o zmianie danych, o których 

mowa w ust. 11, 12 lub 13. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, staje się 

skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o niej drugiej Strony. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi 

………………… zł brutto (słownie: ... złotych), w tym obowiązująca stawka VAT. Ceny jednostkowe 

brutto za Telefony określa Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym przeniesienie na Zamawiającego własności Telefonów, 

dostarczenie Telefonów do siedziby Zamawiającego, gwarancję.  

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

rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku 

Zamawiającemu, na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury lub rachunku z rozbiciem dla poszczególnych 

Telefonów z uwzględnieniem cen jednostkowych brutto. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania (w postaci papierowej lub elektronicznej) prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku na adres Zamawiającego wskazany w § 2 ust. 12 pkt 1 najpóźniej w dniu 

następnym po dniu podpisania Protokołu Odbioru. 

6. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez Strony Protokół Odbioru, 

wnioskujący o rozliczenie finansowe. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do 

realizacji. 

8. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowych Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia w ramach odpowiedniego Planu Finansowego Wydatków Bieżących Centrum. 

Zmiana źródła finansowania nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 



 

 

§ 4. 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Telefony posiadają właściwości określone w Umowie i Opisie 

Przedmiotu Zamówienia oraz, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, zapewnia 

Zamawiającemu gwarancję producenta na warunkach określonych w dokumentach gwarancyjnych. 

2. Telefony objęte są gwarancją producenta przez okres wskazany w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, 

że okres ten nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru wnioskującego o 

rozliczenie finansowe. 

3.  Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego 

uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z 

dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 

Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na 

ich wykonanie. 

4. Okres gwarancji udzielonej przez producenta Telefonów potwierdzą dostarczone przez Wykonawcę 

dokumenty gwarancyjne. 

 

§ 5. 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu dostawy Telefonów określonych w § 1 ust. 2, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 1% 

wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 20% 

wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, 

jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej szkody. 

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. 



 

 

§ 6. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, 

gdy 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający nie otrzyma 

środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub 

zabraknie środków w budżecie środków Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy; 

2) Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku w 

terminie, o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy. 

2. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia. 

3. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy w całości albo w części w przypadku zaistnienia 

przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez 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. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

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

siedziby Zmawiającego. 

2. Prawem właściwym do 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 kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

5. Umowa została zawarta w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden 

dla  Wykonawcy. 

 



 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru; 

    

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

……………………………..…..…… ………………………………………. 

(data, podpis Zamawiającego) (data, podpis Wykonawcy) 


