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Załącznik nr 2 do SIWZ 

(Wzór umowy) 

UMOWA Nr CSIOZ/….../2015 

 

zawarta w dniu ...............................2015 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 WZP.6151.16.2015 została 

zawarta umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa oprogramowania wraz z licencjami, zwanego dalej 

„Oprogramowaniem”, dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą przy ul. 

Stanisława Dubois 5A w Warszawie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Umowy oraz Formularzem Ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 w terminie .... 

dni od dnia zawarcia Umowy. 

3. Z dostawy Oprogramowania, Strony dokonają czynności odbioru, zgodnie z procedurą określoną  

w § 3 Umowy. 

 

§ 2. 

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze 

złożonym Formularzem Ofertowym Wykonawcy, wynosi ………… zł brutto (słownie:………………), 

w tym obowiązująca stawka podatku VAT. 

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

Oprogramowania będącego przedmiotem Umowy, udzielonych licencji na zasadach określonych w 

Umowie, przeniesienia własności nośników Oprogramowania oraz nie podlega waloryzacji. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury/rachunku, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do 

siedziby Zamawiającego, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podany na fakturze/rachunku. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury/rachunku z wyszczególnieniem cen jednostkowych 

brutto poszczególnego Oprogramowania. 

5. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku stanowi podpisany przez przedstawicieli Stron Protokół 

Odbioru przedmiotu Umowy wnioskujący o rozliczenie finansowe. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu z  

rachunku Zamawiającego. 

7. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowych budżetu państwa oraz Unii Europejskiej 

w ramach Projektu P1 - „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów 

Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - 

budowa elektronicznej administracji” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz ze 

środków finansowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ujętych w Planie 

Finansowym Wydatków Bieżących. 

 

§ 3. 

WARUNKI DOSTAWY. GWARANCJA 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowe, 

wolne od wad fizycznych i prawnych Oprogramowanie, zgodnie z wymaganiami techniczno-ilościowymi 

określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Dopuszcza się dostawę Oprogramowania drogą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej: …,  

2. W razie stwierdzenia wadliwości dostarczonego Oprogramowania lub jego niezgodności z Umową, 

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

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli: 

1) którekolwiek z dostarczonych Oprogramowań składających się na przedmiot Umowy nie będzie 

fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, wykonane zgodnie z wymaganiami techniczno-

ilościowymi określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

2) dostarczone Oprogramowanie nie zostało wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Umowy przez 

Zamawiającego. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 2, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Oprogramowania wolnego od wad zgodnych z Umową w 

terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

4. W przypadku niedostarczenia Oprogramowania w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub dostarczenia 

ponownie Oprogramowania z wadami ukrytymi, uszkodzonego lub niekompletnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo do: 

1) odstąpienia od Umowy lub jej części i naliczenie kar umownych o których mowa w § 4 ust. 2 Umowy; 

   lub 

2) wyznaczenia nowego terminu dostawy z zastrzeżeniem, iż w przypadku niedostarczenia 

Oprogramowania w podanym terminie Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy 

lub jej części i naliczenia kary umownej o której mowa § 4 ust. 2 Umowy.  

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

nośnikach Oprogramowania podczas ich transportu do siedziby Zamawiającego i zobowiązany jest 
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wymienić uszkodzone nośniki Oprogramowania na nowe w terminie 5 dni roboczych od dnia realizowanej 

dostawy. 

6. Wszystkie nośniki Oprogramowania Wykonawca będzie dostarczał i odbierał na własny koszt.  

7. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy Oprogramowania z 

wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. 

8. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru podpisanym przez przedstawicieli Stron. 

Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

9. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisywania Protokołu Odbioru 

upoważnione są osoby ze strony Zamawiającego: 

1) …………………………………tel: ………………………e-mail:……….. 

lub 

2) …………………………………tel: ………………………e-mail:……….. 

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

upoważnione są osoby ze strony Wykonawcy: 

1) …………………………………tel:………………………….e-mail:…....... 

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 6 miesięcy po podpisaniu Protokołu 

Odbioru na Oprogramowanie. W przypadku gdy nie będzie działać poprawnie (wady fizyczne), pomimo 

ich prawidłowej instalacji, Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwe Oprogramowanie na nowe 

lub usunąć wady zgodnie z procedurą określoną w ust. 13. 

12. Za wady fizyczne Oprogramowania Strony przyjmują w szczególności: 

1) nieistnienie w programie wszystkich deklarowanych modułów; 

2) niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez program wszystkich lub niektórych określonych 

w dokumentacji funkcji; 

3) brak zasadniczej bezbłędności wykonywania przez program jego podstawowych funkcji; 

4) niezdolność programu do pracy w określonym przez twórcę systemie operacyjnym  

i przy określonych wymaganiach sprzętowych; 

5) niepoprawne funkcjonowanie klucza licencyjnego jeżeli takowy jest wymagany do instalacji lub 

działania dostarczonego Oprogramowania. 

13. W ramach realizacji uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady w 

terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia telefonicznie pod numerem:……………… oraz faksem pod 

numerem:…………………… lub pocztą elektroniczną na adres:……………………………. 

14. W przypadku, gdy zwłoka w usuwaniu wad będzie trwała dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo 

usunąć wady na koszt Wykonawcy. 

15. Wszelkie koszty związane z wymianą Oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej umowy na 

wolne od wad ponosi Wykonawca. 

§ 4. 

KARY UMOWNE 

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

ust. 2 lub § 3 ust. 3 lub 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi 
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w wysokości 0,3% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki w 

terminie dostawy. 

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

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości brutto wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad w dostarczonym Oprogramowaniu ponad termin określony  

w § 3 ust. 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,3 % wartości brutto 

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

4. Kary umowne za zwłokę podlegają stosownemu łączeniu. 

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

jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 5. 

SPORY 

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania 

Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. 

2. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6. 

LICENCJE 

1. Przez słowo „licencja” Zamawiający rozumie prawo do legalnego korzystania  

z Oprogramowania, o którym mowa w § 1 ust. 1, na warunkach wskazanych przez producenta tego 

Oprogramowania oraz na warunkach wskazanych w Umowie.  

2. Licencje na Oprogramowanie mają charakter bezterminowy. 

3. Z dniem podpisania Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe prac w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca udziela licencji Zamawiającemu na 

Oprogramowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 lub zapewnia prawo do korzystania z Oprogramowania w 

takim zakresie w jakim nabył je od podmiotów dysponujących prawami autorskimi do Oprogramowania 

na następujących polach eksploatacji: 

1)  wprowadzenie i zapisywanie do pamięci komputera; 

2)  odtwarzanie; 

3)  przechowywanie; 

4)  wyświetlanie; 

5)  przystosowywanie; 

6)  instalowanie i deinstalowanie Oprogramowania pod warunkiem zachowania udzielonych licencji; 

7)  korzystanie na wszystkich polach funkcjonalności; 

8)  korzystanie i modyfikowanie dokumentów oraz danych wykorzystywanych przy pomocy 

Oprogramowania. 
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4. Przez Oprogramowanie należy rozumieć oprogramowanie składające się na kompleksowe rozwiązanie 

informatyczne, w szczególności systemowe, narzędziowe, serwerowe, bazodanowe, dostarczane w 

ramach i zgodnie z Umowa, a w szczególności zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich 

w związku z realizacją dostawy Oprogramowania. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do wykonywania 

przedmiotu Umowy; 

2) korzystanie przez niego oraz przez Zamawiającego z praw autorskich, licencji, praw własności 

przemysłowej, intelektualnej itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych 

lub praw majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw 

autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na 

znaki towarowe. Wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu 

nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby 

trzeciej. 

3) Wykonawca oświadcza, że realizacja przedmiotu Umowy nie będzie się wiązać  

z naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

 

§ 7. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

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

wysokości … zł (słownie: …), tj. 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa w § 2 ust. 1. 

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 wskazania numeru 

rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 

4. W razie niewykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego, zostanie ono zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony Protokołu 

Odbioru stwierdzającego rozliczenie finansowe pracy. 

5. Wykonawca może w trakcie obowiązywania Umowy zamienić 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 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).  

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. 
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§ 8. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. 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 powzięcia 

informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta 

odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku 

odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część 

Umowy.  

2.  Zwłoka w dostawie powyżej 15 dni roboczych od terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, na 

dostarczenie Oprogramowania, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni 

od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających prawo odstąpienia. 

3.  Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy 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 

odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia. 

4.  Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadkach naruszenia postanowień Umowy 

przez Wykonawcę oraz gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, w 

szczególności nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne postanowienia Umowy, po 

bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do zaniechania przez 

Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca 

nie zastosuje się do wezwania. Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o podstawie odstąpienia. 

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

 

§ 9. 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień Umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana postanowień Umowy będąca następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia 

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

Umowy; 

2) zmiana przedmiotu Umowy polegająca na jego zmniejszeniu bądź ograniczeniu w wyniku braku 

posiadania przez Zamawiającego środków na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnymi 

warunkami; w tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu; 

3) zmiana przedmiotu Umowy polegająca na jego zmniejszeniu bądź ograniczeniu w wyniku rezygnacji 

przez Zamawiającego z części dostaw w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w 

momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia 

postępowania, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu; 
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4) zmiana przedmiotu Umowy polegająca na jego zmniejszeniu bądź ograniczeniu w wyniku zmian w 

strukturze i organizacji Zamawiającego lub innych jednostek/organów, mających wpływ na zakres prac 

Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie 

ograniczenia zakresu dostaw wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu; 

5) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia 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; 

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

następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni związek z Umową dotyczącą 

niniejszego postępowania; 

7) zmiana terminu realizacji Umowy w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego, mających 

wpływ na termin wykonania dostawy przez Wykonawcę; 

8) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, gdy nastąpi ustawowe zmniejszenie stawki podatku od towarów 

i usług VAT dla przedmiotu Umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany; 

9) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność 

wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania 

i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego lub w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia lub gdy niezbędna 

jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz 

konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy; przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może 

ulec podwyższeniu; 

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

gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających 

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

podwyższeniu. 

2. O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w 

postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Nie stanowi zmiany Umowy w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, jak również 

osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli 

Zamawiającego. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w ww. zakresie zawiadamiając 

niezwłocznie o tym na piśmie drugą Stronę. 

 

§ 10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie 

współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego  
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lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego  

u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym 

działaniem infrastruktury sprzętowo - programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona 

niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego 

Zamawiającego, również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

4. W sytuacji, gdyby  któreś z postanowień Umowy było lub mogło stać się nieważne, ważność całej Umowy 

pozostaje w mocy w pozostałej części. W takim przypadku Strony Umowy zastąpią nieważne 

postanowienie Umowy innym postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel 

gospodarczy nieważnego postanowienia.  

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca a dwa Zamawiający. 

6. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego i w formie przez niego ustalonej, do 

potwierdzenia nabycia przez Zamawiającego na mocy Umowy określonych praw oraz uzyskania zezwoleń, 

zgód lub upoważnień, a także do składania innych oświadczeń lub przedkładania dokumentów dotyczących 

praw do dóbr niematerialnych lub praw własności. 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

 Załącznik nr 1 –  Opis Przedmiotu Zamówienia; 

 Załącznik nr 2 –  Protokół Odbioru; 

 Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy Wykonawcy. 

 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 

 

 

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

  (data i podpis Zamawiającego)                  (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr CSIOZ/…../2015 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Sporządzony w dniu…………………….2015 r., w Warszawie pomiędzy: 

Przedstawicielem Zamawiającego: 

………………………………………… 

a 

Przedstawicielem Wykonawcy: 

…………………………………………. 

 

Zamawiający stwierdza, że przedmiot Umowy nr CSIOZ/……/2015 z  dnia ……….2015 r. został wykonany: 

terminowo.*/ nieterminowo*, należycie.*/ nienależycie*. 

 

Lp. Nazwa 

Oprogramowania 

Ilość (szt.)  

       POIG 

Ilość (szt.) 

CSIOZ 

Cena 

jednostkowa 

brutto (zł) 

 Wartość 

brutto 

(zł) 

1.       

2.       

3.       

 

Uwagi: wymienić* lub brak uwag* 

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

Wnioskuję/nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe pracy. 

Miejsce................................. , dnia.................................. 

 Przedstawiciel Zamawiającego        Przedstawiciel Wykonawcy 

 

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

  (czytelny podpis  Zamawiającego)                    (czytelny podpis Wykonawcy)  

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


