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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

Wzór umowy 

Umowa 

Nr CSIOZ/…/2015 

zawarta w dniu _________________ 2015 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:  

… – Dyrektora 

a 

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

… . 

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

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.6151.5.2015 zawarta została 

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

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest publikacja na portalu internetowym o tematyce zdrowotnej, trzech artykułów 

informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu P4 „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu 

informacji w ochronie zdrowia” wraz z umieszczeniem zapowiedzi o artykułach w newsletterze portalu, 

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy oraz Ofertą 

Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot Umowy nie później niż do dnia 10 września 2015 r.  

3. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 

projektu „ Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” w ramach VII 

Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz budżetu państwa.  

 

§ 2. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wynosi … zł brutto (słownie: … złotych), 

w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z Umową realizacji przedmiotu Umowy.  
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3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub 

rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego, na numer 

rachunku bankowego Wykonawcy podany na fakturze lub rachunku. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez Strony Protokół Odbioru wnioskujący o 

rozliczenie finansowe pracy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

 

§ 3. 

Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje urządzeniami i narzędziami niezbędnymi do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 

2) pracownicy wykonujący pracę w ramach Umowy posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku powierzenia wykonania całości lub części przedmiotu Umowy osobom trzecim, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne i jest zobowiązany solidarnie 

z osobami trzecimi do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu. 

 

§ 4. 

Warunki realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na portalu internetowym pod adresem strony: www. … pl., 

trzech artykułów informacyjno-promocyjnych (opatrzonych grafiką ze zdjęciem) dotyczących Projektu P4 

„Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” wraz z umieszczeniem o 

nich zapowiedzi (opatrzonej grafiką ze zdjęciem) w newsletterze portalu.  

Zamawiający wskazuje następujące terminy dla publikacji artykułów: 

a)  dla pierwszego artykułu – marzec 2015 r.; 

b) dla drugiego artykułu – czerwiec 2015 r.; 

c) dla trzeciego artykułu – koniec sierpnia bądź początek września 2015 r. 

2.  Za przygotowanie treści artykułu oraz pliku graficznego odpowiada Zamawiający, a Wykonawca 

odpowiedzialny jest za skład edytorski.  

3. Przygotowane artykuły wraz z grafiką ze zdjęciem zostaną każdorazowo przekazane Wykonawcy drogą 

mailową na adres wskazany w § 5 ust. 2.  
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4. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie do artykułów oraz grafik ze zdjęciem. 

Materiały przekazane przez Zamawiającego nie mogą być bez jego zgody wykorzystywane w całości lub w 

części do innych publikacji przygotowywanych przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wysłania newslettera : 

a) w dniu  publikacji każdego z artykułów; 

b)  w terminie  dwóch tygodni od dnia publikacji każdego z  artykułów, do bazy adresowej obejmującej 

min. 30 tysięcy kontaktów.  

6. Zapowiedzi artykułów w newsletterze powinny być aktywnie podlinkowane oraz bezpośrednio 

przekierowujące na stronę z artykułem.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do ekspozycji na portalu każdego z artykułów przez okres 30 dni, licząc od 

dnia ich publikacji. 

8. Na stronie głównej (startowej) portalu Wykonawca każdorazowo umieści zapowiedź artykułu opatrzoną 

zdjęciem wraz ze streszczeniem treści, przekierowującą na podstronę do każdego z artykułów.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do wysłania newslettera do każdego z artykułów w postaci: 

1) reklamy graficznej (maksymalna waga do 10 kb, rozmiar 400 x 135 pikseli, format JPG lub GIF bez 

animacji) –  w dniu publikacji każdego z artykułów; 

2) informacji tekstowej (maksymalna długość 400 znaków) – w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji 

każdego z artykułów. 

10. Na 3 dni robocze przed opublikowaniem każdego z artykułów, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w 

postaci elektronicznej, na adresy wskazane w § 5 ust. 1 przygotowany skład edytorski do akceptacji. 

Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych przekaże Wykonawcy, drogą mailową na adres wskazany w § 5 ust. 

2, uwagi lub zaakceptuje skład. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy powstałe w treści artykułu, w szczególności za rozbieżności 

treści publikowanego artykułu z treścią przekazaną przez Zamawiającego. W sytuacji, o której mowa wyżej 

Wykonawca na koszt własny dokonywać będzie sprostowań treści, niezwłocznie po zauważeniu błędu przez 

którąkolwiek ze Stron lub po wezwaniu Wykonawcy do sprostowania przez Zamawiającego, w określonym 

terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu. 

12. Wykonawca przygotuje i przekaże dokumentację potwierdzającą wykonanie przedmiotu Umowy. Raport z 

realizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Umowy. W 

raporcie powinny się znaleźć m.in. informacje o zasięgu, częstotliwości kontaktu z przekazem, statystyki 

odsłon, kliknięć oraz screeny prezentujące newsletter i artykuły na portalu.   

 

 

 



   

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość” 

 
 

 4 

§ 5. 

Koordynacja i nadzór wykonania Umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację i nadzór wykonania Umowy oraz upoważnionymi do dokonania 

odbioru przedmiotu Umowy ze strony Zamawiającego są: 

1) …, tel.: …, e-mail: …@csioz.gov.pl 

2) …, tel.: …, e-mail: …@csioz.gov.pl  

2. Osobą odpowiedzialną za koordynację i nadzór wykonania Umowy ze strony Wykonawcy jest …, tel.: …, e-

mail: … . 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. W przypadku 

wystąpienia takiej zmiany Strony wzajemnie się informują o nowej osobie. 

 

§ 6. 

Kary umowne 

1. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminów określonych w § 1 ust. 2, § 4 ust. 1, 5, 7, 10, 12 

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi raportu z realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 

4 ust. 12, w terminie 5 dni roboczych od zakończenia publikacji artykułu, Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 za każdy 

dzień zwłoki.  

3. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 

ust. 1.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

 

§ 7. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w sytuacji niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca w szczególności w przypadku nie przestrzegania ustalonych terminów oraz stwierdzenia braku 

należytej staranności, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o tych 

okolicznościach. 

mailto:m.bledowska@csioz.gov.pl
mailto:e.ratkowska@csioz.gov.pl
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2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 5 dni roboczych od powzięcia informacji o 

nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego 

stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwało 

będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy. Podstawą do określenia wynagrodzenia za 

wykonane prace, będzie protokół sporządzony i podpisany przez Strony Umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o tych 

okolicznościach. 

4. Jeżeli w toku wytwarzania przedmiotu Umowy okaże się, że Wykonawca wykonał ten przedmiot w sposób 

wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania 

przedmiotu Umowy, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu od Umowy odstąpić, w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o tej 

okoliczności. 

 

§ 8. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie  należytego wykonania Umowy w formie … w 

wysokości … zł (słownie złotych: …), tj. 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa w § 2 ust. 

1. 

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

których mowa w art. 148 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.). Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany treści Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w całości w terminie do 7 dni roboczych 

od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe pracy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym potrąceń kar umownych bez potrzeby uzyskania 

akceptacji Wykonawcy. 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

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

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

polskie. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

oraz dni wolnych u Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 16:00. 

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z tytułu Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 5 Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w 

terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

7. 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. 

8. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania przez Strony do dnia podpisania Protokołu 

Odbioru wnioskującego o finansowe rozliczenie pracy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 Umowy. 

10. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 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. 

 

 

 

 

 

……….…………………………………...   ……….…………………………………... 

Zamawiający       Wykonawca 

(data i podpis Zamawiającego)     (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr CSIOZ/…./2015 

 

Protokołu odbioru 

 

Zamawiający: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

z siedzibą w: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

którego reprezentuje: ………………………………… 

Wykonawca: ………………………………… 

z siedzibą w: ………………………………... 

którego reprezentuje:  ……………………………….... 

 

dokonuje odbioru Przedmiotu Umowy nr CSIOZ/…./2015  

 

Ustalenia: 

1. Praca została / nie została* wykonana zgodnie z Umową. 

2. Wnioskuje / nie wnioskuje* o rozliczenie finansowe pracy. 

Uwagi dodatkowe (dotyczą m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy opóźnień w realizacji) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….… 

 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

 

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY: 

 ………………………………… 

           (podpis) 

…………………………………… 

                            (podpis) 

Miejscowość: ………………..……,  

dnia: …............................. 

*/niepotrzebne skreślić 

 

 


