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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Umowa 

Nr CSIOZ/……/2015 

 

zawarta w dniu ……………………. 2015 roku 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: … – Dyrektora 

a 

… z siedzibą … … 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.6151.3.2015 zawarta została 

Umowa o następującej treści: 

§1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie finalnej weryfikacji oraz korekty językowo-redakcyjnej 

polskiej wersji językowej Terminologii klinicznej SNOMED Clinical Terms® będącej przedmiotem 

wcześniejszego zamówienia na „Usługę tłumaczenia na język polski Terminologii klinicznej SNOMED 

Clinical Terms® oraz przeprowadzenie pierwszej weryfikacji poprawności tłumaczenia” (umowa nr 

CSIOZ/115/2014 z dnia 31 października 2014 roku). 

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany na zasadach określonych w Umowie oraz na zasadach określonych 

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. 

3. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w ramach Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy 

i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) oraz ze środków budżetu państwa. 

 

§2. 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 

……………………… 2015 roku. 

2. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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§3. 

Realizacja Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym oraz posiada 

wiedzę i doświadczenie pozwalające na należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do translatorów i edytorów 

tekstów, którymi będzie posługiwał się w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, 

2) korzystanie przez niego z narzędzi koniecznych dla 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, 

3) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń osób 

trzecich, Wykonawca bierze 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 pkt 1 i 2,  

a wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania lub z braku wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

jego podwykonawców lub jakichkolwiek osób zaangażowanych do realizacji Umowy przez Wykonawcę 

lub jego zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej. Wykonawca zobowiązuje się do 

pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw, o których mowa w pkt. 1 i 2  

a także kosztów odszkodowań oraz kosztów pomocy prawnej poniesionych przez Zamawiającego,  

w przypadku, gdy osoby trzecie skierują roszczenia wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu 

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

praktyką i wiedzą zawodową.  

4. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o wszelkich czynnościach podejmowanych w związku 

z realizacją przedmiotu Umowy, jeśli będą one miały wpływ na realizacje Umowy przez Wykonawcę. 

5. Tłumaczenie zrealizowane na podstawie umowy nr CSIOZ/115/2014 dostarczane będzie przez 

Zamawiającego Wykonawcy co miesiąc w paczkach, o których mowa w ust. 7 (dalej zwanych „paczkami”) 

w terminie do 1 dnia każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. Paczka zawierać będzie w pełni 

przetłumaczone pojęcia (wskazówki i wytyczne dot. tłumaczenia koncepcyjnego zawarte są w załącznikach 

wymienionych w punkcie 1 OPZ). 

6. Wykonawca po dokładnym sprawdzeniu otrzymanego tłumaczenia zarówno pod względem merytorycznym, 

stylistycznym, jak i gramatycznym, przekaże ją w postaci paczki Zamawiającemu, w odstępach miesięcznych, 

w terminie do końca danego miesiąca kalendarzowego, w którym otrzymał od Zamawiającego tłumaczenie.  



  

 
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  
Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych 

 

 3 

7. Paczki powinny być dostarczane w postaci plików .xls (Excel). Szablon pliku excel, w którym dokonywane 

będzie tłumaczenie, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu Umowy. 

8. Po otrzymaniu paczki, zgodnie z ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do dokonania, w terminie maksymalnie 

10 dni roboczych, weryfikacji przedmiotu Umowy w zakresie spełnienia wymogów określonych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia oraz w Umowie.  

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 

uwag do przedmiotu Umowy, do jego poprawienia i dostarczenia go Zamawiającemu.  

10. Po ponownym przekazaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma 3 dni robocze na 

ponowne zweryfikowanie czy przedmiot Umowy spełnia wymogi określone w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, w Ofercie Wykonawcy oraz w Umowie.  

11. Po prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 6-10, Strony podpisują 

Miesięczny Protokół Odbioru za dany miesiąc kalendarzowy. 

12. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że przedmiot Umowy nadal nie spełnia wszystkich wymogów 

określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w Ofercie Wykonawcy oraz w Umowie Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy lub jej części w terminie 30 dni roboczych od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia. 

 

§4. 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi ……… zł brutto (słownie: ……….. zł), 

w tym VAT, płatne w miesięcznych częściach. Wszystkie płatności dokonane będą w 2015 roku. 

2. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy ustala się na kwotę ……….. zł brutto (słownie: 

………. zł), w tym VAT. Jeżeli wynagrodzenie nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas ustala się je, jako 

iloczyn liczby dni okresu, którego dotyczy i ilorazu miesięcznego wynagrodzenia oraz dni danego miesiąca. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne i nie podlega waloryzacji.  

4. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w § 5 na polach eksploatacji wskazanych w 

Umowie, a także wynagrodzenie za udzielenie licencji, o której mowa w § 5. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne w odstępach miesięcznych na podstawie podpisanych Miesięcznych 

Protokołów Odbioru wnioskujących o rozliczenie finansowe prac, stanowiących Załącznik nr 3 do Umowy, 

oraz prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub 

rachunku, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego, 
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przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku. Podstawą wystawienia 

faktury lub rachunku jest podpisany przez Strony Miesięczny Protokół Odbioru za dany miesiąc, wnioskujący 

o rozliczenie finansowe prac. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5. 

Autorskie prawa majątkowe  

1. W ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej Umowy, z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 

wnioskującego o rozliczenie finansowe pracy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do rezultatów powstałych w ramach realizacji Umowy, w danym miesiącu kalendarzowym, 

stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.) na polach eksploatacji określonych w art. 50 tej ustawy. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w szczególności: 

1) w zakresie obejmującym utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy 

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

2) w zakresie obejmującym obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) w zakresie obejmującym rozpowszechnianie utworu w inny sposób, w tym publiczne wykonanie, 

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

w taki sposób, aby każdy mógł dostęp do utworu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. W ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej Umowy, z chwilą podpisania Miesięcznych Protokołów 

Odbioru wnioskujących o rozliczenie finansowe pracy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu oraz wprowadzania innych 

zmian lub modyfikacji i nie będzie domagał się z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

4. 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 we fragmentach i łączenia ich z innymi materiałami oraz decydowaniu  

o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. 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. 
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5. 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 i 2.  

6. W ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawca przenosi własność nośników, na 

których utwory, o których mowa w ust. 1, zostały przekazane Zamawiającemu. 

 

§ 6. 

Przedstawiciele Stron 

1. Zamawiający wyznacza na swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją przedmiotu 

Umowy ze strony Zamawiającego, współpracę w zakresie jej realizacji oraz odbioru prac związanych  

z realizacją przedmiotu Umowy: 

- Panią Martę Buraczyńską, tel.22 597 09 74; 785 853 644, e-mail: m.buraczynska@csioz.gov.pl, 

lub 

- Panią Joannę Michalczyk, tel. 22 597 09 50, e-mail: j.michalczyk@csioz.gov.pl.  

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją przedmiotu 

Umowy ze strony Wykonawcy, współpracę w zakresie jej realizacji, oraz czynności odbioru prac związanych 

z realizacją przedmiotu Umowy Pana/Panią …, tel. …, e-mail: … . 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie powoduje konieczności zmiany Umowy. W przypadku 

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

i koordynacji wykonania Umowy. 

 

§ 7. 

Ochrona informacji 

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

Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania - 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. 

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: 

mailto:m.buraczynska@csioz.gov.pl
mailto:j.michalczyk@csioz.gov.pl
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1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane; 

2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub upoważnionych organów 

państwowych; 

3) muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał uprzednio zgodę Zamawiającego 

na ich ujawnienie. 

 

§ 8. 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6 i 9, Zamawiający jest 

uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4  

ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1. 

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

i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.  

5. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą być dochodzone niezależnie od siebie, z wyłączeniem 

kar za odstąpienie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, jeżeli nie 

pokryją one poniesionej szkody. 

 

§ 9. 

Odstąpienie od Umowy 

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

według własnego wyboru, w przypadku, gdy: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, za pomocą którego Wykonawca 

wykonuje Umowę, na mocy orzeczenia właściwego organu; 

2) dotychczasowy przebieg prac związanych z wykonaniem Umowy wskazywać będzie, że zachodzą 

uzasadnione wątpliwości, iż Umowa  nie zostanie należycie wykonana i w umówionym terminie; 

3) wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4  

ust. 1; 
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4) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne 

postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie 

krótszego niż 3 dni robocze od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń 

postanowień Umowy oraz usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do 

wezwania; 

5) Wykonawca przekroczy termin wykonania Umowy określony w § 2 ust. 1 powyżej 5 dni roboczych; 

6) Wykonawca przekroczy termin przekazania paczki Zamawiającemu określony w § 3 ust. 6 powyżej 5 dni 

roboczych; 

Prawo odstąpienia może być zrealizowane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia informacji  

o zaistnieniu przyczyny odstąpienia. 

2. Postanowienia powyższe nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w przypadkach 

wskazanych w przepisach obowiązującego prawa. W szczególności 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 powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych 

koniecznych do realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie 

środków Zamawiającego Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie 

za zrealizowaną część Umowy.  

3. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy w całości lub w części 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. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wnieść najpóźniej w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy, w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, tj. … zł (słownie: …), o którym 

mowa w § 4 ust. 1. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. W przypadku wniesienia zabezpieczenia 
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w gotówce Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy 

dokonać zwrotu. 

 

§ 11. 

Warunki zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy, gdy: 

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

prawidłowego wykonania Umowy; 

2) w przypadku uzasadnionej potrzeby modyfikacji terminu wykonania Umowy, która nie była znana w chwili 

zawierania Umowy i której nie można było przewidzieć; 

3) w przypadku przerwy w wykonania Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego; 

4) w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego, mających wpływ wykonanie Umowy; 

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

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

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 12. 

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

zgody Zamawiającego.  

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. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 
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Załączniki do Umowy: 

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

3. Załącznik nr 3 – Miesięczny Protokół Odbioru 

 

 

…………..…………..      …………………………. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  
(data i podpis)        (data i podpis) 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

nr CSIOZ/………/2015 

 

 

MIESIĘCZNY PROTOKÓŁ ODBIORU  

 

W dniu ……………… w Warszawie upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego - Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ……………………………,  

przy udziale upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy: ………………………….. 

dokonuje odbioru przedmiotu Umowy Nr …………………………….  

Odebrany przedmiot Umowy stanowi potwierdzenie realizacji przedmiotu Umowy za miesiąc …….. w 

roku……….r. 

 

Ustalenia: 

1. Wykonane usługi są należycie / nienależycie*  

2. Wnioskuje / nie wnioskuje o rozliczenie finansowe usługi. 

 

Uwagi (dotyczą m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, opóźnień w realizacji umowy, 

liczba dni w przypadku niepełnego miesiąca realizacji przedmiotu Umowy): 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Przedstawiciel Zamawiającego:   Przedstawiciel Wykonawcy: 

 

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

 

 

Miejscowość.................................,. dnia.................................. 

 

 

 

                                                 
 /niepotrzebne skreślić 


