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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA 

CSIOZ/………../2018  

 

zawarta w dniu …………… 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 w …… zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………………. 

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

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.181.2018 

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

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie projektów graficznych nadruków na materiały promocyjne, 

oznakowanie materiałów promocyjnych projektami graficznymi zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego zadrukowanych materiałów 

promocyjnych, zwanych dalej „Materiałami promocyjnymi”.  

2. Wykonawca zobowiązuję się do przeniesienia na Zamawiającego własności Materiałów 

promocyjnych oraz wydanie ich Zamawiającemu za ustalone w Umowie wynagrodzenie, w ilości i 

zgodnie z charakterystyką oraz z zasadami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, dalej jako „OPZ”, oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej 

Załącznik nr 2 do Umowy, a Zamawiający zobowiązuję się do odebrania Materiałów promocyjnych 

i zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§ 2. 

Termin realizacji Umowy 

1. Umowa zostanie wykonana w terminie …… dni roboczych od dnia jej zawarcia w podziale na dwa 

Etapy: 

1) Etap 1 zostanie wykonany w terminie 13 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy i obejmuje: 

a) wykonanie projektów graficznych nadruków na Materiały promocyjne, dalej jako 

„Projekty”, 

b) wykonanie próbek Materiałów promocyjnych z nadrukiem zgodnym z zaakceptowanymi 

przez Zamawiającego projektami graficznymi, dalej jako „Próbki”; 

2) Etap 2 zostanie wykonany w terminie ……. dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia 

zaakceptowania przez Zamawiającego Próbek i obejmuje wykonanie Materiałów 

promocyjnych zgodnie z zaakceptowanymi Próbkami oraz ich dostawę do siedziby 

Zamawiającego. 
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2. Datą wykonania Umowy będzie data podpisania przez Strony Protokołu odbioru, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Za dni robocze Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, sobót oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 

16:00. 

4. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi ze środków finansowych Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia ujętych w odpowiednim Planie Finansowym wydatków 

bieżących. Zmiana źródła finansowania Umowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną Ofertą 

Wykonawcy wynosi ………… zł brutto (słownie………………. /100), w tym obowiązująca stawka 

podatku VAT. Wynagrodzenie będzie rozliczane zgodnie z cenami jednostkowymi brutto 

wskazanymi w Ofercie Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją Umowy w tym w szczególności koszt wykonania Projektów, Próbek, Materiałów 

promocyjnych, koszty transportu, dostawy Materiałów promocyjnych i Próbek do siedziby 

Zamawiającego, koszty gwarancji, przeniesienia autorskich praw majątkowych wraz z prawem do 

wykonywania zależnych praw autorskich i prawem do wykonywania praw zależnych oraz 

wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie tych praw oraz przenoszenia praw na inne 

osoby wraz z prawem do wykonywania praw zależnych. 

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

albo rachunku w postaci elektronicznej lub papierowej, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury albo rachunku odpowiednio na adresy określone  

w § 6 ust. 3 pkt 1, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podany na fakturze albo w 

oświadczeniu dołączonym do rachunku.  

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

realizacji. 

5. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku będzie podpisany przez przedstawicieli Stron Protokół 

odbioru wnioskujący o rozliczenie finansowe, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się d dostarczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku nie później niż 

do dnia 17 grudnia 2018r. 

8. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowanych Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia ujętych w odpowiednim Planie Finansowym wydatków 

bieżących.  

9. Zmiana źródła finansowania nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.  
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§ 4. 

Oświadczenie i zobowiązania Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje odpowiednimi narzędziami niezbędnymi do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 

2) osoby, które będą realizowały prace w ramach Umowy posiadają doświadczenie i kwalifikacje 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 

3) dostarczony przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania określone w Umowie i OPZ. 

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

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za działania i zaniechania 

własne. 

3. Korzystanie przez Wykonawcę z narzędzi koniecznych do 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. 

4. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich, Wykonawca przejmuje 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 ust. 3, a wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania lub z braku wykonania Umowy 

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

realizacji Umowy. 

5. Zamawiający, w celu prawidłowej realizacji Umowy, w ramach współpracy z Wykonawcą, jest 

zobowiązany do: 

1) udzielania wyjaśnień i informacji Wykonawcy oraz udostępniania zasobów będących w gestii 

Zamawiającego, w zakresie i terminie jaki Zamawiający uzna za konieczny w związku  

z prawidłową realizacją Umowy; 

2) zarządzania działaniami pracowników Zamawiającego współpracujących z Wykonawcą przy 

wykonaniu Umowy; 

3) zapewnienia Wykonawcy oraz osobom zaangażowanym przez Wykonawcę do realizacji 

Umowy, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji Umowy, dostępu do pomieszczeń,  

w których będą prowadzone prace związane z realizacją Umowy. 

 

§ 5. 

Warunki realizacji Umowy, Odbiór 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Projekty w postaci elektronicznej zgodne z 

wymaganiami określonymi w OPZ w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy na adresy e-

mail określone w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający dokona akceptacji Projektów albo zgłosi do nich uwagi w terminie 1 dnia roboczego. 

Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od 

ich przekazania przez Zamawiającego. Procedura zgłaszania i uwzględniania uwag do Projektów 
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będzie powtarzana do czasu ich ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego. Akceptacja 

Projektów będzie stanowiła podstawę do wykonania Próbek. 

3. Po akceptacji Projektów przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 

Próbki z nadrukiem zgodnym z zaakceptowanymi przez Zamawiającego Projektami, po jednej 

Próbce z każdego rodzaju Materiałów promocyjnych określonego w pkt 10 OPZ, w ciągu 4 dni 

roboczych od dnia akceptacji Projektów przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający dokona akceptacji Próbek lub zgłosi do nich uwagi w terminie 2 dni roboczych od dnia 

ich otrzymania. 

5. Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian i poprawek Próbek w terminie 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania uwag przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający dokona akceptacji poprawionych Próbek w terminie 1 dnia roboczego od dnia ich 

otrzymania, pod warunkiem uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich uwag zgłoszonych przez 

Zamawiającego, w przeciwnym razie procedura akceptacji Próbek zostanie realizowana ponownie 

do momentu ich ostatecznego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

7. Akceptacji Próbek Zamawiający dokona przekazując tę informację Wykonawcy na adres e-mail 

określony w § 6 ust. 2 Umowy. 

8. Wszystkie czynności akceptacyjne Projektów i Próbek w tym związane z uwzględnieniem uwag i 

zastrzeżeń Zamawiającego muszą zostać zrealizowane w terminie wykonania Etapu 1 Umowy 

określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy. Jako termin wykonania Etapu 1 Umowy Strony przyjmują 

dzień akceptacji Próbek przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 6, przy czym w sytuacji 

braku uwag i zastrzeżeń ze Strony Zamawiającego jako datę prawidłowego wykonania Etapu 1 przez 

Wykonawcę przyjmuje się datę przekazania przez Wykonawcę Próbek do odbioru. 

9. Akceptacja Próbek przez Zamawiającego będzie stanowiła podstawę do wykonania przez 

Wykonawcę Materiałów promocyjnych. Wykonanie Materiałów promocyjnych z pominięciem 

uprzedniej akceptacji Próbek przez Zamawiającego następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Zgłoszenie ewentualnych uwag do Projektów, Próbek oraz Materiałów promocyjnych, a także 

akceptacja Projektów i Próbek będą realizowane drogą mailową odpowiednio na adresy e-maile 

określone w § 6 ust. 1 i 2 Umowy.  

11. Wykonawca dostarczy Próbki i Materiały promocyjne do siedziby Zamawiającego w dzień roboczy 

po uprzednim zaakceptowaniem terminu dostawy przez Zamawiającego. O planowanym terminie 

dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych 

na adresy e-mail określone w § 6 ust. 1 Umowy. 

12. Czynności odbiorcze Materiałów promocyjnych będą realizowane zgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 4 – 6. 

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

może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli: 

1) termin dostarczenia Materiałów promocyjnych nie był uprzednio zaakceptowany przez 

Zamawiającego; 

2) którykolwiek z Materiałów promocyjnych nie będzie nowy, wolny od wad lub nie będzie 

wykonany zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ lub w Umowie; 

3) dostawa nie zostanie zrealizowana zgodnie z wymaganiami wskazanymi w OPZ. 
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14. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odmowy odbioru, o którym mowa w 

ust. 13, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów promocyjnych wolnych od wad 

zgodnych z Umową w terminie 2 dni roboczych od dnia odmowy dokonania odbioru przez 

Zamawiającego. 

15. Odbiór Materiałów promocyjnych nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu 

odbioru z zastrzeżeniem, że wszystkie czynności odbiorcze w tym związane z uwzględnieniem uwag 

i zastrzeżeń Zamawiającego muszą zostać zrealizowane w terminie wykonania Etapu 2 Umowy 

określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

16. Do czasu podpisania Protokołu odbioru przez Strony odpowiedzialność za Materiały promocyjne 

ponosi Wykonawca. 

 

§ 6. 

Koordynacja i nadzór wykonania Umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzorowanie wykonania Umowy, zgłaszanie uwag do przedmiotu 

Umowy, akceptacji Projektów i Próbek oraz upoważnionymi do dokonania odbioru przedmiotu 

Umowy, w tym do podpisania Protokołu odbioru ze strony Zamawiającego są: 

1) Pan/Pani……………., tel.: …………….., e-mail: ……………………………, lub 

2) Pan/Pani……………., tel.: …………….., e-mail: ……………………………,  

2. Osobami odpowiedzialnymi za bezpośredni nadzór i koordynację wykonania Umowy oraz 

upoważnionymi do podpisania Protokołu odbioru ze strony Wykonawcy są: 

1) Pan/Pani……………., tel.: …………….., e-mail: ……………………………, lub 

2) Pan/Pani……………., tel.: …………….., e-mail: ……………………………,  

3. Korespondencja Stron będzie przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujący adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, kancelaria@csioz.gov.pl; 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: … . 

4. Zmiana osób lub danych określonych w ust. 1, 2, 3 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. 

W przypadku wystąpienia takiej zmiany, Strony wzajemnie informują się o zmianie odpowiednio na 

adresy e-mail określone w ust. 3. 

5. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy, chyba że działają na podstawie odrębnego upoważnienia. 

 

§ 7. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że do Projektów, będących utworem w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe i nie są one obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że korzystanie z Projektów przez Zamawiającego lub inne 

osoby wskazane przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw własności intelektualnej osób 

trzecich, w tym praw autorskich, patentów. 

3. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 

zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Projektami, w tym zarzucających naruszenie praw 
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własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie 

sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty procesu, obsługi prawnej od chwili 

zgłoszenia roszczenia oraz będzie zobowiązany naprawić każdą szkodę, za którą Zamawiający 

może stać się odpowiedzialny, lub do której naprawienia może zostać Zamawiający zobowiązany 

i w związku z tym pokryje wszelkie koszty odszkodowań oraz zaspokoi wszelkie inne roszczenia 

powstałe z tego tytułu. 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. 

4. Ponadto, jeśli używanie Projektów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub 

osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca może na swój własny koszt 

wybrać jedno z poniższych rozwiązań: 

1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Projektów na zasadach określonych 

w Umowie lub 

2) zmodyfikować Projekty tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub 

roszczeń osób trzecich. 

5. 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. 

6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do Projektów wraz z prawem do wykonywania praw zależnych oraz 

wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie tych praw oraz przenoszenia praw na inne 

osoby wraz z prawem do wykonywania praw zależnych. Przeniesienie autorskich praw 

majątkowych, o których mowa w niniejszym ustępie, uprawnia do nieograniczonego w czasie oraz 

przestrzeni korzystania i rozporządzania Projektami na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały szkoleniowe 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w tym użyczenia lub najmu; 

4) dokonywania zmian przez Zamawiającego lub podmiot trzeci, w tym przystosowywania, 

zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian;  

5) wprowadzania do sieci, w tym sieci Internet i Intranet. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych. 

8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność 

nośników, na których utrwalono Projekty.  

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do Projektów nastąpi z chwilą 

podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru. 
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10. W okresie od dnia dostarczenia Projektów do momentu podpisania przez Strony Protokołu 

odbioru Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie (licencja) z materiałów 

szkoleniowych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej, w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

 

§ 8. 

Gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na Materiały promocyjne. Termin 

gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru. 

2. Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych w okresie gwarancji wad, 

zobowiązany jest nie dłużej niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia przekazania Materiałów 

promocyjnych, do usunięcia wady bądź wymiany Materiałów promocyjnych na nowe, wolne od 

wad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania Materiałów promocyjnych w terminie 3 dni od dnia 

zawiadomienia o wadzie. Zawiadomienie o wadzie Zamawiający przekaże Wykonawcy pocztą 

elektroniczną na adres e-mail określony w § 6 ust. 2 Umowy. 

4. Potwierdzeniem wykonania obowiązków wynikających z gwarancji będzie Protokół reklamacyjny. 

Wzór Protokołu reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

5. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w usunięciu zgłoszonej wady z tytułu gwarancji będzie 

trwało dłużej niż termin określony w ust. 2, Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt 

Wykonawcy. 

6. Koszty związane z odebraniem oraz wymianą Materiałów promocyjnych z tytułu rękojmi/gwarancji 

ponosi Wykonawca. 

7. 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.  

 

§ 9. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i 

wysokości: 

1) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Etapu 1 Umowy w stosunku do terminu 

realizacji określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy - w wysokości 0,25% całkowitego 

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

opóźnienia. 

2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Etapu 2 Umowy w stosunku do terminu 

realizacji określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy - w wysokości 0,25% całkowitego 

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

opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części przez Zamawiającego lub Wykonawcę z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu 
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kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy. 

3. Strony rozszerzają zakres odpowiedzialności Wykonawcy określony w art. 473 § 1 Kodeksu 

cywilnego w ten sposób, że Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za nieterminowe 

wykonanie przedmiotu Umowy z powodu okoliczności od niego niezależnych z wyłączeniem 

przeszkód wynikających z siły wyższej lub wyłącznej winy Zamawiającego, a uniemożliwiających 

realizację Umowy przez Wykonawcę w terminach wskazanych w Umowie.  

4. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 

kar umownych zastrzeżonych w Umowie na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie Umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, według 

wyboru Zamawiającego.  

 

§ 10. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, według 

własnego wyboru, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym 

zakresie, w przypadku: 

1) gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu powyżej 5 dni roboczych wobec terminu wykonania 

Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy; 

2) gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu powyżej 5 dni roboczych wobec terminu wykonania 

Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 Umowy; 

3) powzięcia przez Zamawiającego 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 i odebraną przez Zamawiającego na podstawie Protokołu 

odbioru część Umowy; 

4) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku 

Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną i odebraną przez 

Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru część  Umowy; 

5) gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji Umowy lub współpracy z Zamawiającym w terminie 

3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy; 

6) gdy Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 

któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu Umowy lub nie stosuje się do uwag 

Zamawiającego, lub narusza inne postanowienia Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do wykonania prawa odstąpienia z przyczyn, o których mowa w ust. 

1 w terminie 30 dni liczonych od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o ich wystąpieniu, 

http://www.csioz.gov.pl/


 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl  

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

9 

jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 

pkt 2 Umowy. 

3. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

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. 

 

§ 11. 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, 

w następujących przypadkach: 

1) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu 

prawidłowego wykonania Umowy; 

2) gdy zaistnieje uzasadniona potrzeby modyfikacji terminu wykonania Umowy lub jej zakresu, z 

przyczyn które nie były znane w chwili zawierania Umowy i których nie można było przewidzieć; 

3) wystąpienia przerwy w wykonania Umowy dłuższej niż 10 dni z przyczyn niezależnych od Stron; 

4) w wyniku zmian w strukturze lub organizacji Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie 

Umowy; 

5) gdy nastąpi zmniejszenie stawki podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych 

przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy będzie uwzględniać aktualną stawkę podatku od towarów i usług;  

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

Umowy, a które uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią i celem. 

2. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności oraz winny być dokonywane w postaci aneksu do Umowy. 

 

§ 12. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w formie pieniądza w wysokości ……………….. zł (słownie: …………………. /100), tj. 10 % wartości 

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

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

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Zmiana formy zabezpieczenia nie 

stanowi zmiany Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione z zastrzeżeniem ust. 5: 

1) w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia – w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 

podpisania przez przedstawicieli Stron Protokołu odbioru; 

2) w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia – w terminie 15 dni kalendarzowych od upływu 

okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1) dokonania wpłaty na nr rachunku bankowego 42 1010 1010 0064 4813 9120 0000; 

2) pisemnego wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 

5. 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. 

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

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

dla siedziby Zamawiającego. 

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

polskie. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy a OPZ pierwszeństwo mają 

postanowienia Umowy. 

6. 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 reklamacyjny. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 

(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 
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