
 

 

WZP.221.40.2015 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

 

(Wzór umowy) 

UMOWA 

NR CSIOZ/…..../2015 

 

zawarta w dniu ………………….. 2015 r. pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą  

w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 

001377706, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, reprezentowanym przez:  

…………………………………………..… 

a 

………………………………... zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” reprezentowanym przez: 

……………………………………………….. 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” Umowy. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.221.40.2015 zawarto 

umowę zwaną dalej „Umową” o poniższej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest przedłużenie licencji na oprogramowanie Merak Mail Server (IceWarp 

Mail Server, zwanego dalej „Oprogramowaniem”) na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia  

25 kwietnia 2015 roku, w celu zachowania ciągłości funkcjonowania systemu ZOZMAIL. 

2. Oprogramowanie zawiera: 

1) Zintegrowany System Antywirusowy; 

2) Zintegrowany System Antyspamowy; 

3) Mail Serwer; 

4) Web Client. 

3. Wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje udostępnienie Zamawiającemu na wyłączność kluczy 

licencyjnych do Oprogramowania oraz doręczenie wymaganych dokumentów licencyjnych, 

wystawionych przez producenta Oprogramowania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który 



 

 

stanowi Załącznik nr 3 „Opis Przedmiotu Zamówienia” do Umowy. 

4. System ZOZMAIL i zasady korzystania z niego opisane są w ramach strony internetowej dostępnej 

pod adresem www.zoz.org.pl. 

 

§ 2. 

Warunki dostawy 

1. Termin dostawy aktywnych kluczy licencyjnych do Oprogramowania oraz termin doręczenia 

dokumentów licencyjnych, wystawionych przez producenta Oprogramowania 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 Oprogramowania, zgodnie z terminem, 

o którym mowa w ust. 1, jednak nie później niż do dnia 24 kwietnia 2015 r., na adres poczty 

elektronicznej ……………………. . 

3. Prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez Strony podpisanym 

Protokołem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 „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 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) odstąpić od Umowy i naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 6  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 § 6 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 osoby ze strony Wykonawcy: 

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

lub 

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

http://www.zoz.org.pl/


 

 

6. 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:………… . 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia aktualizacji Oprogramowania przez okres 12 miesięcy 

od daty przedłużenia licencji na Oprogramowanie, to jest od dnia 25 kwietnia 2015 roku. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu poprzez sieć Internet (dostęp http lub ftp) do 

najnowszych wersji Oprogramowania przez cały okres trwania Umowy, o którym mowa w § 1  

ust. 1 Umowy. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy 

wynosi brutto ………………….. (słownie złotych: ……………………….), w tym VAT.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze lub rachunku,  

w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia do siedziby Zamawiającego. 

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

odbioru stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

4. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia, Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowych Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ujętych w Planie Finansowym Wydatków Bieżących. 

 

§ 4. 

Licencja 

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 1 i ust. 2, Zamawiający nie  nabywa na mocy Umowy żadnych 

dodatkowych praw majątkowych, zależnych praw autorskich ani praw do publicznego 

rozpowszechniania Oprogramowania. 

2. Zamawiający nabywa prawo do legalnego korzystania z Oprogramowania na warunkach 

wskazanych przez producenta Oprogramowania, przez cały okres trwania Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 



 

 

1) korzystania z Oprogramowania wyłącznie dla własnych potrzeb; 

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

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

4) nie dokonywania zmian w Oprogramowaniu, a w szczególności adaptacji na inny język 

programowania, jak również nie umożliwiać takich czynności osobom trzecim. 

 

§ 5. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

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

w wysokości ……… zł (słownie złotych: …………………………….…), tj. 5% wartości całkowitego 

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

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń 

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

określonych w § 6 niniejszej Umowy. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. 

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

Zamawiającego, zostanie ono zwolnione w całości w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony 

Protokołu Odbioru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

5. 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. 

 

§ 6. 

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 i 2 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 i 2, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 1 % kwoty 

brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1, za każdy 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. Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 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. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa została zawarta w dniu podpisania przez Stronę, która złożyła podpis z datą późniejszą. 

5. Ewentualne spory, mogące powstać na tle Umowy, będą rozpoznawane przez sąd właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji praw oraz obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy 

na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 



 

 

 

Załączniki:  

1. Załącznik nr 1 - Protokół odbioru; 

2. Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 

3. Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

 

 

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

           ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 

      (data i podpis)      (data i podpis) 

  



 

 

Załącznik nr 1 

do Umowy nr CSIOZ/…../2015 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

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

Przedstawicielem Zamawiającego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

a 

Przedstawicielem Wykonawcy, ……………………………………………………………, 

(pełna nazwa firmy) 

…………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

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

wykonany: 

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

 

 

Lp. Nazwa oprogramowania Ilość  

(szt.) 

Cena 

jednostkowa 

brutto (PLN) 

Wartość brutto 

(PLN) 

1.     

 

Uwagi: wymienić* lub brak uwag* 

Wnioskuję/nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe pracy. 

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

 

 

 Przedstawiciel Zamawiającego                  Przedstawiciel Wykonawcy 

 

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

  (czytelny podpis Zamawiającego)                  (czytelny podpis Wykonawcy)  



 

 

         Załącznik nr 3 

do Umowy nr CSIOZ/…./2015 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie licencji na oprogramowanie Merak Mail Server 

(IceWarp Mail Server) na okres 12 miesięcy, począwszy od dnia 25 kwietnia 2015 r., w celu 

zachowania ciągłości funkcjonowania systemu ZOZMAIL.  

Oprogramowanie zawiera: 

 

- Zintegrowany System Antywirusowy, 

- Zintegrowany System Antyspamowy, 

- Mail Serwer, 

- Web Client. 

 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje udostępnienie Zamawiającemu na wyłączność kluczy 

licencyjnych do oprogramowania określonego powyżej oraz doręczenie wymaganych dokumentów 

licencyjnych, wystawionych przez producenta oprogramowania, uprawniających do korzystania z 

licencji zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

 

 

 

 

 


