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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

UMOWA Nr CSIOZ/………/2017 

 

zawarta w dniu …………………..2017 r., w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą 

w  Warszawie, przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 

001377706, NIP: 5251575309, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………... 

a 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/reprezentowaną przez: ………… – 

……………………., 

zwanymi łącznie „Stroną” lub „Stronami” umowy. 

Po przeprowadzeniu postępowania o numerze WZP.270.172.2017 zawarta została umowa (zwana 

dalej „Umową”), o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy. Termin wykonania Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu 

kompleksowej obsługi Zamawiającego w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej (zwanej dalej: BHP oraz PPOŻ), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, w szczególności do prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP 

dla pracowników Zamawiającego oraz sprawowania bieżącego nadzoru nad sprawami 

związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

w miejscu pracy, tj. w budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie, na zasadach 

określonych w Umowie oraz w załącznikach do Umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Umowa obowiązuje od dnia 2017-12-16, jednak nie wcześniej niż od dnia jej zawarcia do dnia 

2018-06-30.  

§ 2. 

Sposób realizacji Umowy 

1. Usługa BHP/PPOŻ świadczona będzie przez Wykonawcę na podstawie zapotrzebowania, o ile 
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dla danej czynności zapotrzebowanie jest wymagane.  

2.  Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 1, dokonywane będzie w jednej z form, o których mowa 

w §4 ust. 6 Umowy, według wyboru Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznej realizacji zapotrzebowania, chyba że co innego wynika z jego treści lub z Umowy. 

3. Zapotrzebowanie będzie zawierać w szczególności: 

1) rodzaj czynności do wykonania, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy; 

2) termin wykonania czynności o ile Zamawiający chce go wyznaczyć lub 

w przypadku szkoleń - termin i rodzaj szkolenia, godzinę jego rozpoczęcia, tematykę 

szkolenia oraz ilość osób podlegających  

4. Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego. 

5. W ramach prowadzonych szkoleń Wykonawca zobowiązany jest udostępnić pracownikom 

Zamawiającego niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne. 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę do przeprowadzenia szkolenia z możliwością 

przeszkolenia jednorazowego 40 pracowników. Wraz z udostępnieniem Sali Zamawiający 

zapewnia: ekran, flipchart, projektor multimedialny, sprzęt nagłaśniający, mikrofon. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w terminie 2 dni roboczych po dniu, 

w którym nastąpiło zgłoszenie zapotrzebowania przez Zamawiającego. Za dni robocze uznaje 

się dni od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8.00-16.00 z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego, o 

których Zamawiający poinformował Wykonawcę.  

8. W przypadku, gdy dana czynność usługi BHP/PPOŻ nie została wykonana prawidłowo, 

Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi/zastrzeżenia i wyznaczy termin do ich uwzględnienia. 

Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić we wskazanym  przez Zamawiającego terminie.   

9. W terminie 2 dni po upływie miesiąca, w którym świadczony był przedmiot Umowy, Wykonawca 

przedstawi protokół odbioru BHP/PPOŻ, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

Podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru za dany miesiąc stanowi podstawę dla 

Wykonawcy do wystawienia faktury/rachunku za dany miesiąc.  

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje całkowite wynagrodzenie brutto, wynikające 

z oferty, nie wyższe niż … zł brutto (słownie złotych: …….…), w tym obowiązująca stawka 

podatku VAT, w tym: 
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1) za miesiąc grudzień 2017 r. …………… zł brutto (słownie:…złotych) (płatność w roku 

2018 zgodnie z ust.3); 

2) za jeden miesiąc świadczenia usługi od stycznia do czerwca włącznie w 2018 r. 

…………… zł brutto (słownie…złotych), co daje kwotę w wysokości ……… zł brutto 

(słownie:…złotych); 

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie należne za niepełny 

miesiąc kalendarzowy jest ustalane proporcjonalnie do liczby dni w danym miesiącu, w których 

była wykonywana usługa. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu po wykonaniu przedmiotu Umowy za dany miesiąc, na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT albo rachunku przez Wykonawcę, w terminie 30 

dni od daty ich doręczenia do siedziby Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT albo rachunku jest podpisany przez Strony bez uwag 

protokół odbioru wnioskujący o rozliczenie finansowe usługi, o którym mowa w §2 ust. 9 Umowy.  

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania prawidłowo wystawionych faktur albo rachunków 

w postaci elektronicznej lub papierowej odpowiednio na adres: Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, 

kancelaria@csioz.gov.pl. 

7. Przedmiot Umowy finansowany jest ze środków Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia ujętych w odpowiednim Planie Finansowym Wydatków Bieżących. 

 

§ 4. 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy oraz komunikacja Stron  

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego z zachowaniem 

należytej zawodowej staranności przy wykonywaniu Umowy, w szczególności poprzez 

przekazywanie wiedzy zgodnej z aktualnym stanem prawnym. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne uprawnienia do realizacji Umowy oraz, że osoby 

realizujące przedmiot Umowy spełniają wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym podpisywania protokołów 

odbioru, zostaje upoważniony ze strony Wykonawcy: ………….. – …………….., tel. ……………., 

fax. …………….. 
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5. Do współdziałania przy wykonaniu Umowy ze strony Zamawiającego, w tym podpisywania 

protokołów odbioru, upoważniona jest: Karolina Prażmowska nr tel.:. 22 492-50-06, e-mail: 

k.prazmowska@csioz.gov.pl lub Wioletta Zachaj nr tel.: 22 203-27-58, e-mail: 

w.zachaj@csioz.gov.pl 

6. Korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy będzie prowadzona w języku polskim, 

za pomocą faksu lub poczty elektronicznej i powinna być kierowana na niżej podane adresy i 

numery faksów: 

1) dla Zamawiającego: 

e-mail: biuro@csioz.gov.pl 

 tel.: 22 597-09-27 

 fax nr.: 22 597-09-37 

2) dla Wykonawcy: 

e-mail: ………………….. 

tel. nr …………………… 

fax. nr …………………... 

7. Zmiana osób wymienionych w ust. 4 i 5 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. W przypadku 

takiej zmiany, osoby upoważnione do reprezentacji Strony wzajemnie się informują pisemnie o 

nowej osobie, upoważnionej do współpracy i koordynacji wykonania Umowy.  

8.  Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie 

adresu, numeru telefonu lub faksu, o których mowa w ust. 6. Zmiana taka nie stanowi zmiany 

Umowy i staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej. 

 

§ 5. 

Odstąpienie od Umowy. Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości 

lub w części, według własnego wyboru, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności 

uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia, w przypadku gdy: 

1) dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją Umowy wskazywać będzie, że 

zachodzą uzasadnione wątpliwości, iż Umowa zostanie należycie wykonana i w umówionym 

terminie, w szczególności, gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 20% 

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

2) Wykonawca naruszył postanowienia § 6 Umowy; 

3) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji szkolenia powyżej 7 dni; 

mailto:biuro@csioz.gov.pl
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4) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, a w szczególności nie przestrzega ustalonych 

terminów lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie krótszego niż 3 dni od wezwania przez 

Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy oraz 

usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub 

powodującej, że dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy lub jej części według własnego wyboru w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy lub zmniejszenia jej zakresu także 

w przypadku nieotrzymania środków koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta 

odpowiedniego stopnia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie 

należne z tytułu wykonanej części Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 20% wartości 

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

5. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania usługi BHP/PPOŻ w terminie wynikającym z 

zapotrzebowania, o którym mowa w §2 Umowy lub z Umowy, Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu uwzględnienia uwag/zastrzeżeń Zamawiającego w 

terminie wskazanym zgodnie z §2 ust. 8 Umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w 

wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

7. W przypadku ujawnienia informacji chronionych lub nieuprawnionego przetwarzania danych 

osobowych Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 50.000 zł za każdy 

przypadek ujawnienia informacji lub nieuprawnionego przetwarzania. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych, jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej szkody. 
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9. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez 

potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

10. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą być dochodzone niezależnie od siebie. 

11. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu, z wyłączeniem kar za odstąpienie. 

 

§ 6. 

Poufność oraz ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji, których uzyskał od Zamawiającego 

w związku z realizacją Umowy i nie ujawniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1, wyłącznie 

w celu należytego wykonania Umowy. 

3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych Zamawiającego dotyczy w szczególności informacji 

prawnie chronionych, które to informacje Wykonawca uzyska w trakcie lub w związku z realizacją 

Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w 

formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są 

powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, 

orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest 

objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami 

prawa.  

4. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji Umowy oraz 

pracowników swojego podwykonawcy do zachowania tajemnicy poprzez podpisanie 

zobowiązań określonych w Załączniku nr 3 do Umowy.  

5. Zobowiązania powyższe nie będą miały zastosowania do informacji lub dokumentów 

powszechnie dostępnych.  

6. Powyższe postanowienia nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych powszechnie 

obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi 

przepisami zakresie.  

7. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy 

i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, w tym 

w szczególności w celu dokumentowania szkoleń bhp, sporządzania dokumentacji 

powypadkowej, opracowywania wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności 
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wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontroli realizacji tych wniosków, 

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pracowników zgodnie 

z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 

poz.922) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) a także wytycznych Zamawiającego w tym zakresie. 

8. Zakres danych pracowników Zamawiającego powierzonych Wykonawcy obejmuje: imię 

i nazwisko pracownika, PESEL, nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania, imię, nazwisko oraz adres 

zamieszkania świadków wypadku, informacje o okolicznościach i skutkach wypadku. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w szczególności do zachowania 

w  tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z realizacją Umowy, 

w  trakcie jej trwania, jak również po jej rozwiązaniu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę przetwarzania gromadzonych danych osobowych wynikających 

z przepisów, o których mowa w ust. 7. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wyznaczonych do realizacji Umowy 

oraz pracowników swojego podwykonawcy w celu wydania upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych określonego w Załączniku nr 4 do Umowy. 

12. Wykonawca po wygaśnięciu Umowy zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane dokumenty 

i materiały oraz usunie informacje mające charakter informacji poufnych w rozumieniu 

niniejszego paragrafu. 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Strony dołożą starań w celu ugodowego rozwiązania sporów, mogących wyniknąć w trakcie 

realizacji Umowy. Jeżeli niemożliwe będzie osiągnięcie rozwiązania polubownego, spory będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji, , bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,  

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

pod rygorem nieważności. 
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5. 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. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy.  

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru; 

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o poufności; 

Załącznik nr 4 – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 

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


