
 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

(wzór umowy) 

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: 

..................................................................................................................................... 

 

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

 

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

Po przeprowadzeniu postępowania nr WZP.221 … 2016 została zawarta umowa zwana dalej „Umową” o następującej 

treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest przedłużenie licencji do Systemu Filtrowania Treści (zwane dalej „Licencjami”),  dla 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie na okres od dnia 03 października 2016 r. do dnia 

31 marca 2017 r.  

2. Wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje udostępnienie Zamawiającemu na wyłączność kluczy licencyjnych oraz 

doręczenie wymaganych dokumentów licencyjnych, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi 

Załącznik nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia” do Umowy. 

 

§ 2. 

Warunki dostawy 

1. Termin dostawy aktywnych kluczy Licencyjnych oraz termin doręczenia dokumentów Licencyjnych, wystawionych 

przez producenta wynosi 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 

2. Termin uważa się za zachowany w momencie dostarczenia aktywnych kluczy Licencyjnych oraz dokumentów 

Licencyjnych wystawionych przez producenta Licencji, zgodnie z terminem, o którym mowa w ust. 1, na adres poczty 

elektronicznej administrator@csioz.gov.pl  

3. Prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez Strony podpisanym Protokołem odbioru, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 3 „Protokół odbioru” do Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym przedmiocie Umowy, Zamawiający odmówi 

podpisania Protokołu odbioru i wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu Umowy 
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wolnego od wad jednak nie dłuższy niż 3 dni robocze. W przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie 

przedmiotu Umowy wolnego od wad lub ponownej dostawy przedmiotu Umowy niezgodnego z Umową, 

Zamawiający może, wedle swojego wyboru: 

1) od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 3 w terminie 15 dni od 

powzięcia informacji o powyższych okolicznościach; 

lub 

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na realizację przedmiotu Umowy, z tym, że w przypadku 

niedostarczenia w wyznaczonym terminie przedmiotu Umowy wolnego od wad lub ponownego dostarczenia 

przedmiotu Umowy niezgodnego z Umową, Zamawiający może od Umowy odstąpić i  naliczyć karę umowną, o 

której mowa w § 5 ust. 3 w terminie 15 dni od powzięcia informacji o  powyższych okolicznościach. 

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

upoważnione są ze strony Wykonawcy: 

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

lub 

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

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

upoważnione są ze strony Zamawiającego: 

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

lub 

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

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wynosi brutto 

………………….. (słownie: ……………………….), w tym VAT, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Umowy.  

2. . Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie przelewem na numer rachunku bankowego wskazany 

przez Wykonawcę na fakturze lub rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku, dostarczonej w postaci elektronicznej/papierowej na adres wskazany w §7 ust. 3 pkt 

1).  

3. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez przedstawicieli Stron Protokół odbioru 

wnioskujący o rozliczenie finansowe.  

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

5. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia, ujętych w odpowiednim Planie Finansowym Wydatków Bieżących na rok 2016. 

 

§ 4. 

Licencja.  

1. W związku z zawarciem Umowy Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 2, nabywa prawo do legalnego korzystania 

z  Licencji na terytorium Unii Europejskiej na warunkach wskazanych przez producenta oraz na warunkach 

wskazanych w Umowie. 

2. Przed podpisaniem Protokołu odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument uprawniający 

Zamawiającego do korzystania z Licencji na następujących polach eksploatacji: 

1) odtwarzania; 

2) pobierania; 

3) przechowywania; 

4) wyświetlania; 

5) instalowania i deinstalowania Licencji, pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji; 



 

 

6) sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanymi 

Licencjami. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego Licencje nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, 

zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych 

oraz nieuczciwej konkurencji, a także, że posiada prawo do odsprzedaży/udzielania licencji/sublicencji, zgodnie z 

postanowieniami Umowy i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w  przypadku roszczeń osób trzecich. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) korzystania z Licencji wyłącznie dla własnych potrzeb; 

2) nie udostępniania Licencji odpłatnie ani nieodpłatnie do użytkowania osobom trzecim; 

3) nie usuwania znaków handlowych oraz znaków autorskich z Licencji; 

4) nie dokonywania zmian w Licencji, a w szczególności adaptacji na inny język programowania, jak również nie  

umożliwiać takich czynności osobom trzecim. 

§ 5. 

Odstąpienie od Umowy. Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczył kluczy licencyjnych 

w terminie określonym w § 2 ust. 1 lub dostarczone klucze licencyjne nie spełniają swojej funkcji. Z prawa 

odstąpienia Zamawiający może skorzystać w terminie 15 dni od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa 

powyżej. 

2. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 1% kwoty brutto całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 15 % kwoty brutto całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 15% kwoty brutto całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust.1.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile 

szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewyższa zastrzeżone kary 

umowne. 

6. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Każda ze Stron ma możliwość 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. 

8. 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 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy 

9. Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień Umowy w przypadkach, gdy: 

1) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zamówienia, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego 

wykonania Umowy; 



 

 

2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu Umowy; 

3) w przypadku konieczności dostosowania przedmiotu Umowy lub terminów jej realizacji do innych 

przedsięwzięć realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, pod warunkiem, że jest to 

uzasadnione ze względu na interes Zamawiającego lub interes publiczny; 

4) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a  które 

uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem, poprzez wydłużenie terminu 

realizacji. 

2. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, osób odpowiedzialnych po obu 

Stronach za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą Stronę. 

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych.  

2. 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. 

3. Korespondencja Stron będzie przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujące adresy:  

a) pocztą tradycyjną na adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 

5A, 00-184 Warszawa, 

b) pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@csioz.gov.pl, 

2) do Wykonawcy pod następujące adresy: 

a) pocztą tradycyjną na adres: .………………, 

b) pocztą elektroniczną na adres: ………… 

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia 

Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron. 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 Stronę, która złożyła podpis z datą późniejszą. 

6. Ewentualne spory, mogące powstać na tle Umowy, będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji praw oraz obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy na  rzecz osób 

trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

9. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

 

Załączniki:  

1.Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2.Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 

3.Załącznik nr 3 - Protokół odbioru. 

 

 

……………………………..……… …………………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 



 

 

(data i podpis)   (data i podpis) 

 


