
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

UMOWA  

Nr CSIOZ/…./2016  

 

zawarta w dniu ............................... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: 

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

ul.  Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym 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 ..., zawarta została umowa, 

zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy i termin realizacji 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa kabli sieciowych typu patchcord UTP oraz światłowodowych typu 

patchcord fiber optic OM3 (zwanych dalej: „Kablami”) dla Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Umowy. 

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

w terminie … dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 

3. Za dzień roboczy (zwany dalej: „Dniem roboczym”) uznaje się dzień od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 9.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych 

u Zamawiającego. 

4. Realizacja przedmiotu Umowy jest niezbędna do zapewnienia trwałości projektów „Platforma 

udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)” oraz 

„Dziedzinowe systemu teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4)”. 



 

 

§ 2 

Warunki wykonania Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym i ludzkim oraz posiada wiedzę 

i doświadczenie pozwalające 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 braku wykonania Umowy przez 

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

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

2. Do współpracy i koordynacji realizacji Umowy, w tym do podpisywania Protokołów Odbioru 

upoważnione są następujące osoby: 

1)  ze strony Wykonawcy: 

…, tel.: …, e-mail: …, 

lub  

…, tel.: …, e-mail:…  

2) ze strony Zamawiającego: 

…, tel.: …, e-mail: …, 

lub 

…, tel.: …, e-mail:… . 

3. W przypadku korespondencji Stron w postaci papierowej lub elektronicznej będzie ona 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. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o zmianie osób lub danych, 

o  których mowa w ust. 2 lub 3. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, staje się 

skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia o niej drugiej Strony. 



 

 

§ 3 

Terminy i odbiory 

1. Wykonawca dostarczy Kable do siedziby Zamawiającego w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 Umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 2-6. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 2 Dni 

roboczych, z tym że niezbędna jest akceptacja tego terminu przez Zamawiającego. 

3. W ciągu 2 Dni roboczych od dnia dostarczenia Kabli Zamawiający przystąpi do odbioru. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących dostarczonych Kabli Zamawiający odmówi odbioru, 

wskazując termin usunięcia zastrzeżeń nie dłuższy niż 5 Dni roboczych. Po uwzględnieniu zastrzeżeń 

przez Wykonawcę Zamawiający ponownie przystąpi do odbioru. 

5. W przypadku jeśli zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 nie zostaną uwzględnione lub termin ich 

uwzględnienia przekroczy 15 Dni roboczych, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

Umowy w całości albo w części w terminie 30 Dni roboczych od upływu terminu na  uwzględnienie 

zastrzeżeń i  naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o  którym mowa w § 4 

ust.1. 

6. Do dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe, 

na   Wykonawcy spoczywa niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia  Kabli. 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wynosi … zł brutto 

(słownie: ... złotych), w tym podatek VAT.  

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

z wykonaniem Umowy, w tym koszty przeniesienia na Zamawiającego własności Kabli oraz ich 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

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

rachunku, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury albo 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 albo rachunku. 

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

wnioskujący o rozliczenie finansowe. 

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

do  realizacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury albo 



 

 

rachunku do dnia 13 grudnia 2016 r., w postaci elektronicznej lub papierowej na adres wskazany w § 2 

ust. 3 pkt 1. 

§ 5 

Gwarancja i rękojmia.  

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Kable są zgodne z Umową, w tym z Załącznikami nr 1 i 2 

do  Umowy oraz, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, udziela 

Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w Umowie. 

2. Kable objęte są gwarancją Wykonawcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 12 miesięcy 

od dnia podpisania Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w Kablach, Wykonawca w ramach gwarancji, o której 

mowa w ust. 2, zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 10 Dni roboczych od zgłoszenia przez 

Zamawiającego tego faktu pocztą elektroniczną na adres e-mail…… (reklamacja) do wymiany Kabli 

na  nowe, wolne od wad. 

4. Zgłaszania, o których mowa w ust. 3, mogą być dokonywane przez Zamawiającego w Dni robocze. 

5. W przypadku wymiany Kabli na nowe, okres gwarancji dla wymienionego Kabla biegnie na nowo od 

daty wymiany. 

6. W przypadku, gdy zwłoka w wymianie Kabli w stosunku do terminu wskazanego w ust. 3, będzie trwała 

dłużej niż 20 Dni roboczych, Zamawiający ma prawo usunąć wady Kabli na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Wykonawca gwarantuje, że usługi gwarancyjne w ramach Umowy będą świadczone w sposób 

profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży. 

8. Realizacja obowiązków gwarancyjnych podlegać będzie dokumentowaniu przez Wykonawcę 

w Protokole gwarancyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

9. Koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Wykonawcę. 

10. 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. 

11. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stanowią dokument gwarancyjny dla gwarancji 

Wykonawcy, w rozumieniu przepisu art. 577
2
 Kodeksu cywilnego.  



 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% wartości 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu na usunięcie zastrzeżeń, o którym mowa w § 3 ust. 

4 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 1% 

wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za  każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczęty dzień opóźnienia. 

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

Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wartości 

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

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

jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 7 Umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

7. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

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

w wysokości … zł (słownie:…) brutto, w tym VAT, tj. 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 



 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kar umownych, bez 

potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy. 

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. W razie niewykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego, zostanie ono zwolnione w następujących terminach: 

1)  70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – w terminie 30 dni od daty podpisania 

przez Strony Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe; 

2)  30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – w ciągu 15 dni od upływu okresu 

rękojmi za wady. 

5. Wykonawca może w trakcie obowiązywania Umowy zmienić formę zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w zakresie określonym w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pózn. zm.). Za zgodą Zamawiającego Wykonawca 

może zmienić formę zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania bądź 

nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności kar umownych. 

§ 8 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części, według jego wyboru, 

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 20% kwoty oznaczonej jako 

maksymalne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

2) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu powyżej 10 dni wobec terminu dostarczenia Kabli wskazanego 

w § 1 ust. 2 Umowy; 

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

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub powodującej, że 

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. 

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 albo jej części w wypadku 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. Prawo do  odstąpienia od Umowy albo jej części przysługuje Stronom w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Umowy, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian 

postanowień Umowy; 

2) zmiany postanowień Umowy w sytuacji, gdy dotyczy ona zmiany producenta, modelu, 

w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji lub braku jego 

dostępności na  rynku europejskim, z tym że wynagrodzenie wskazane w Umowie nie może ulec 

podwyższeniu, a  parametry kabla nie mogą być gorsze niż wskazane w Umowie; 

3) zmiany terminu realizacji Umowy, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z  jego treścią i celem; 

4) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie 

następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z Umową; 

5) zmiana terminu realizacji Umowy w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego 

mających wpływ na termin wykonania prac przez Wykonawcę; 

6) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, 

gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających 

bezpośredni związek z Umową, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec 

podwyższeniu; 



 

 

7) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania 

Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem, 

związanych z uzyskaniem stosownych zezwoleń i pozwoleń; 

8) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna i korzystniejsza 

dla Zamawiającego w celu prawidłowego wykonania Umowy; 

9) w przypadku przerwy w wykonaniu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

i Zamawiającego; 

10) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy zaistnieje przerwa w realizacji Umowy 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub od Zamawiającego lub w przypadku zajścia 

okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było 

przewidzieć w  momencie wszczęcia postępowania. 

 

2. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

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, przeniesienia lub obciążenia swoich praw lub obowiązków 

wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

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. 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 – Wzór Protokołu Odbioru; 

Załącznik nr 4 – Protokół gwarancyjny 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

……………………………..…..…… ………………………………………. 

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

 


