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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, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, 

NIP: 5251575309, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez  

Marcina Węgrzyniaka  – Dyrektora 

a 

…, z siedzibą w … (kod ……….) przy…, posiadającą NIP: …, REGON: …, zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  ………………………. - ……………..,  

 

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

Po przeprowadzeniu postępowania nr WZP.270.11.2017 zawarta została umowa zwana dalej 

„Umową” o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi tłumaczenia symultanicznego w siedzibie Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie. 

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski (część związana z prezentacją) oraz z 

polskiego na angielski (w przypadku pojawienia się pytań z publiczności), na zasadach i w 

zakresie określonym w Umowie, w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 

„Opis Przedmiotu Zamówienia” do Umowy i w Ofercie wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 

„Oferta wykonawcy” do Umowy. 

2. Wykonanie Umowy nastąpi ze środków finansowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia w ramach odpowiedniego planu finansowego wydatków bieżących Centrum na rok 2017. 

Zmiana informacji o źródle finansowania nie stanowi zmiany Umowy, a o zmianie takiej 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

 

 

 



 

Strona 2 z 7 

§ 2. 

Warunki realizacji usługi 

1. Termin realizacji usługi: 1-3.02.2017.  

2. Liczba osób, która weźmie udział w spotkaniu, które będzie tłumaczone, to maksymalnie 50 

osób. 

3. Przedmiotowa usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie pomieszczeń w siedzibie 

Zamawiającego, w których realizowane będzie tłumaczenie odpowiedniego sprzętu, wskazanego 

w OPZ oraz zapewnienie odpowiedniej liczby tłumaczy do prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Szczegółowy harmonogram spotkania (agenda warsztatów) zostanie przekazany do dnia 

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

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dowóz oraz odbiór sprzętu oraz obecność tłumaczy, a także 

za odpowiednie przygotowanie sprzętu do wykonania usługi. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z najwyższą starannością zawodową, przy 

zachowaniu zasad współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.  

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wynosi …… zł 

brutto (słownie: ………………. złotych 00/100), w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy. 

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

lub rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku w postaci papierowej lub 

elektronicznej Zamawiającemu na adres: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, email: 

kancelaria@csioz.gov.pl, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub 

rachunku. 

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

realizacji. 

5. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez Strony Protokół odbioru Umowy 

wnioskujący o finansowe rozliczenie pracy, stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 4. 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody w mieniu Zamawiającego 
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powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wyniku realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu Umowy. 

2. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z wykonaniem Umowy 

oraz odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym dokonywanie czynności 

odbiorczych są: 

1) ze strony Zamawiającego:  

Joanna Wiszniewska, e-mail: j.wiszniewska@csioz.gov.pl , telefon: 22 597 09 50, telefon kom 

785 885 720 fax.: 22 597 09 47 lub Piotr Banasiewicz, e-mail: p.banasiewicz@csioz.gov.pl , 

telefon: 22 597 09 83, telefon kom: 785 853 636 fax.: 22 597 09 47 

2) ze strony Wykonawcy:  

…………….., e-mail:…………………., telefon kom. …………... 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. W przypadku 

wystąpienia takiej zmiany, Strony wzajemnie się informują o nowej osobie upoważnionej do 

współpracy i koordynacji wykonania Umowy. 

4. Po zakończeniu prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym tymi pracami poprzez demontaż i odbiór 

dostarczonego sprzętu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa higieny pracy  

i przepisów przeciwpożarowych i ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie następstwa 

wynikające z  nieprzestrzegania tych przepisów. 

6. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na czas trwania Umowy miejsca, w których 

mają być wykonywane umówione prace. 

7. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie do informowania Zamawiającego o wszelkich 

przeszkodach mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

§ 5. 

Rozwiązanie lub 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. 

mailto:j.wiszniewska@csioz.gov.pl
mailto:p.banasiewicz@csioz.gov.pl
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części w przypadku, gdy 

Wykonawca zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne, w szczególności gdy niedochowuje 

należytej i profesjonalnej staranności, w tym w zakresie terminowości, sposobu i jakości 

świadczonych usług oraz zasad współpracy z Zamawiającym. 

3. Prawo do odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności wskazanych w § 5 ust. 2, przysługuje 

Zamawiającemu w terminie 15 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących 

podstawę do odstąpienia. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie 

wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy. 

 

§ 6. 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania Umowy, przez co należy rozumieć brak zapewnienia tłumaczenia 

zgodnie z wymogami Umowy, w szczególności spowodowany brakiem tłumacza lub brakiem lub 

nie działaniem sprzętu służącego do obsługi tłumaczeń symultanicznych, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 3 ust. 1, za 

każdą rozpoczętą godzinę braku zapewnienia tłumaczenia. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 20% kwoty oznaczonej jako wynagrodzenie 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych, jeżeli nie pokryją one poniesionej szkody. 

 

§ 7 

Ochrona informacji 

1. Wszelkie informacje i materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 

z wykonaniem Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania lub o których pozyskał 

wiedzę w związku z wykonywaniem Umowy – pisemne, graficzne, utrwalone w postaci 

papierowej lub elektronicznej – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób. 

2. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie 

osoby, którymi posługiwał się przy wykonywaniu Umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od 

Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, 

niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. 

4. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania poufności, jeżeli informacje, co do 

których taki obowiązek istniał: 

a) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane, 

b) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub 

upoważnionych organów państwowych, 

c) muszą być ujawnione w celu wykonania niniejszej Umowy, a Wykonawca uzyskał 

uprzednio zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

 

§ 8 

Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego w Umowie przenosi na Zamawiającego, 

z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

wytworzonych lub zmodyfikowanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności do 

tłumaczeń lub ich fragmentów, niezależnie od formy ich utrwalenia, obejmujące nieograniczone w 

czasie korzystanie i rozporządzanie utworami na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym 

szczególności określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, w szczególności w zakresie: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony pod lit b) – publiczne wykonanie, 

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

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, z chwilą podpisania Protokołu 

Odbioru, przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw autorskich oraz 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do tłumaczenia, 

przystosowywania, zmiany układu oraz wprowadzania innych zmian lub modyfikacji, przeróbki, 
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adaptacji na polach eksploatacji wskazanych w ust 1 niniejszego § i nie przysługuje mu z tego 

tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

3. Wykonawca zezwala i upoważnia Zamawiającego i wszelkie inne podmioty upoważnione przez 

Zamawiającego, do dokonywania przeróbek, zmian i innych opracowań utworów oraz 

rozporządzania nimi, wykorzystywania utworów w całości oraz we fragmentach i łączenia ich 

z innymi materiałami oraz decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, a także 

do utrwalania tłumaczeń, niezależnie od formy tego utrwalania, w szczególności zapisu 

dźwiękowego lub wizualnego, zapisu słownego. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał 

nadzoru autorskiego przed rozpowszechnianiem utworów, także w postaci zmienionej lub we 

fragmentach, a także, że nie będzie korzystał z prawa do oznaczania utworu, w szczególności 

danymi twórców. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do złożenia powyższego 

zobowiązania także na rzecz i w imieniu twórców utworów, w szczególności tłumaczy. 

4. Na okres pomiędzy wydaniem Zamawiającemu utworów a przeniesieniem na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych do utworów, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na 

korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 1.  

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

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

miejscowo dla siedziby Zmawiającego. 

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

prawo polskie. 

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

pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3. 

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. Umowa została zawarta w dniu podpisania przez Strony. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
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8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla wykonawcy. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru Umowy. 

 

 

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

 ZAMAWIAJACY WYKONAWCA 

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

 

 


