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Załącznik nr 3  
do Zapytania ofertowego 

(wzór) 

UMOWA 

Nr CSIOZ/…../2019 

 

zawarta w dniu ………………………… 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 w ……………………….., posiadającym NIP …………………….., REGON 

…………………….., działającą w oparciu o wpis do ……….., pod numerem ……………….., , reprezentowanym 

przez: 

………………….. – ………………………………………………………… 

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

Po przeprowadzeniu postępowania nr WZP.270……………… zawarta została umowa zwana dalej 

„Umową” o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę oraz przeniesienie na Zamawiającego 

własności rzeczy ruchomych w postaci artykułów biurowych, artykułów elektroinstalacyjnych 

i artykułów spożywczych (zwanych dalej: „Artykułami”) oraz wydanie ich Zamawiającemu za 

ustaloną w Umowie cenę, w ilości i zgodnie z charakterystyką oraz z zasadami określonymi 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 - „Opis Przedmiotu Zamówienia” 

do Umowy oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 - „Oferta Wykonawcy” do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Artykuły częściami na własny koszt i własne ryzyko 

do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca będzie dostarczał rzeczy okresowo, zgodnie ze zleceniami Zamawiającego, przez 

okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, 

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, z tym że w zakresie asortymentu 
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spożywczego nie wcześniej niż od 30 listopada 2019 r. albo od zakończenia umowy 

nr CISOZ/102/2018 w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

§ 2. 

Warunki realizacji Umowy, obowiązki Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelką niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie, 

niezbędne do należytej realizacji Umowy oraz spełnia wszelkie wymagania prawne w zakresie 

świadczenia przedmiotu Umowy, w szczególności posiada wszelkie niezbędne uprawnienia 

i  zezwolenia w tym zakresie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania Artykułów zgodnie ze zleceniami składanymi 

pocztą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 

Umowy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 4 ust. 4 pkt 2. 

3. Termin dostawy wynosi 3 Dni robocze od dnia złożenia zlecenia. 

4. Za Dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy, sobót oraz dni wolnych u Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 16:00. 

5. Po wykonaniu każdej z dostaw zgodnie z Umową oraz ze złożonym zleceniem sporządzony 

zostanie Protokół odbioru wnioskujący o rozliczenie finansowe, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 3 - „Protokół odbioru” do Umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych 

Artykułów w ramach przedmiotu Umowy z zachowaniem cen jednostkowych z zastrzeżeniem, że 

podane maksymalne wynagrodzenie Umowy wynikające z wartości brutto wybranej oferty nie 

może zostać przekroczone. 

7. Ilości wskazane w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia są wielkościami 

orientacyjnymi, przyjętymi do wyceny poszczególnych pozycji. Wykonawcy nie służy roszczenie 

o realizację dostawy  w ilościach podanych w wyżej wymienionym Załączniku. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia ostatniego zlecenia w terminie nie krótszym niż 3 Dni 

Robocze, który będzie umożliwiał Wykonawcy wykonanie dostawy przed terminem końcowym 

obowiązywania Umowy określonym w § 1 ust. 3. 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie może 

przekroczyć …………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………. ), w tym VAT. 

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo po wykonanej dostawie zgodnie ze 

zleceniem Zamawiającego i adekwatnie do ilości dostarczonych Artykułów oraz ich cen 
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jednostkowych brutto określonych w Ofercie Wykonawcy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur 

lub rachunków, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury lub 

rachunku do siedziby Zamawiającego, 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. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków za 

dostawy zrealizowane w 2019 r., w postaci elektronicznej lub papierowej, do dnia 16 grudnia 

2019 r. w zakresie zrealizowanych dostaw w 2019 roku.  

6. Zamawiający będzie odbierał od Wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne związane 

z realizacją Umowy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie 

z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 

2018 roku, poz. 2191). Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy. 

7. Podstawą wystawienia faktury lub rachunku jest Protokół odbioru wnioskujący o rozliczenie 

finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy. 

8. Zapłata wynagrodzenia na podstawie Umowy nastąpi wyłącznie za zlecone, zrealizowane  

i odebrane zlecenia. 

9. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowych 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ujętych w odpowiednim planie 

finansowym wydatków bieżących. Zmiana źródła finansowania nie wymaga zawarcia aneksu do 

Umowy . 

10. Wynagrodzenie umowne określone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu jest 

ostateczne, nie podlega waloryzacji i obejmuje wszystkie świadczenia i koszty, jakie poniesie 

Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowa zapłata. 

 

§ 4. 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Artykuły fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych 

i prawnych, zgodne z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2.    W razie stwierdzenia wad fizycznych Artykułów lub ich niezgodności z Opisem Przedmiotu 
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Zamówienia, Zamawiający ma prawo odmowy odbioru Artykułów, a na Wykonawcy ciąży 

obowiązek dostarczenia Artykułów wolnych od wad w terminie 3 Dni roboczych od dnia 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa odmowy odbioru przedmiotu Umowy. 

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

oraz odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym dokonywanie czynności 

związanych z jej wykonaniem, są: 

1) po stronie Zamawiającego: ……………………………, tel.:(22) …………….., e-mail: ……………….,  

lub …………………………………., tel.:(22) …………………………,e-mail: ……………………………,  

2) po stronie Wykonawcy: ………………………, tel.:(22) ………………….., e-mail: 

……………………………………………. 

4. Korespondencja Stron w postaci papierowej lub elektronicznej będzie przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujący adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, lub kancelaria@csioz.gov.pl. 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: ……………………., ul. ………………………………., 

……………………………………….lub ………………………………………………. 

5. Zmiana osób lub danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 lub ust. 4 nie powoduje 

konieczności zmiany Umowy. W przypadku wystąpienia takiej zmiany, Strony wzajemnie się 

informują o zmianie. 

§ 5. 

Gwarancja  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na Artykuły elektroinstalacyjne, z 

tym że na Artykuły o których mowa w poz. 71, 114, 115, 116, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 

157 Załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca udziela 24-miesięcznej 

gwarancji liczonej od dnia podpisania przez Strony Protokołu odbioru wnioskującego o rozliczenie 

finansowe, o którym mowa § 2 ust. 5. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie reklamacji 

Zamawiającego w Dni robocze. 

3. Reklamacje Zamawiający może składać na adres poczty elektronicznej wskazany w § 4 ust. 3 pkt 2 

Umowy. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego Artykułu na nowy 

wolny od wad w ciągu 3 Dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.  
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5. Realizacja obowiązków gwarancyjnych podlega dokumentowaniu w Protokole gwarancyjnym 

podpisanym przez Strony, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 - „Protokół gwarancyjny” 

do Umowy. 

6. Na Artykuły wymienione zgodnie z ust. 4 powyżej okres gwarancji biegnie na nowo od dnia ich 

odbioru przez Zamawiającego. 

7. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia uprawnień 

z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

 

§ 6. 

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 dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub 

bezpieczeństwu publicznemu 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 odstąpienia od Umowy, Wykonawcy 

przysługiwała będzie jedynie zapłata wynagrodzenia za zrealizowaną część Umowy. 

2. 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. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy lub jej części według własnego wyboru w sytuacji 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od 

zakończenia Umowy niezależnie od podstawy prawnej.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy albo jej części, według własnego 

wyboru, w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z dostawą Artykułów powyżej 3 
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dni od terminu określonego w § 2 ust. 3 lub jeśli Wykonawca jest w opóźnieniu z dostawą 

Artykułów powyżej 3 dni od terminu określonego w § 4 ust. 2 w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 7. 

Kary umowne  

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w § 2 ust. 3 Umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 2% 

wartości brutto danej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminów określonych w § 4 ust. 2 lub § 5 ust. 4, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% ceny brutto 

danego Artykułu określonej w Ofercie Wykonawcy, którego dotyczy uszkodzenie lub wada, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. 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. 

4. W przypadku, gdy odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych, jeżeli nie pokryją one poniesionej szkody. 

6. Kary umowne podlegają stosownemu łączeniu, z wyłączeniem łączenia kar za odstąpienie z karami 

za opóźnienie. 

§ 8. 

Warunki zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy 

w szczególności w przypadkach, gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu Umowy; 

2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o ile zmiana taka jest 

konieczna w celu prawidłowego wykonywania Umowy; 
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3) w przypadku uzasadnionej potrzeby modyfikacji terminu realizacji Umowy, która nie była 

znana w momencie wszczęcia postępowania i której nie można było przewidzieć w 

momencie wszczęcia postępowania; 

4) w przypadku przerwy w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

i Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie 

wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia 

postępowania w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy; 

5) w przypadku nieprzewidzianej konieczności dostosowania przedmiotu Umowy lub terminów 

jej realizacji do innych przedsięwzięć realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez 

Zamawiającego pod warunkiem, że przemawia za tym w ocenie Zamawiającego 

interes publiczny; 

6) w przypadku gdy zajdą okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a w szczególności jeżeli zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest z przyczyn 

obiektywnych dostępny na rynku, Wykonawca może zaoferować inny model urządzenia 

o parametrach nie gorszych niż w złożonej ofercie; 

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

Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i 

celem. 

2. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

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

dla siedziby Zamawiającego. 

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 § 3 ust. 9 i § 4 ust. 5 Umowy. 

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 
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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. 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru. 

Załącznik nr 4 – Protokół gwarancyjny. 

 

Zamawiający 

 

Wykonawca 

 
………………………………………. 

 
 
 

………………………………………. 
(data i podpis Zleceniodawcy) (data i podpis Zleceniobiorcy) 
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 Załącznik nr 3 do Umowy 
CSIOZ/………/2019 

Protokół odbioru 

1. Niniejszy protokół sporządzony jest w oparciu o postanowienie umowy nr CSIOZ/………/2019 

Osobami podpisującymi protokół są osoby uprawnione, tj.: 

- ze strony Zamawiającego: ………………………. 
-ze strony Wykonawcy:…………………………… 

Przedmiot umowy zlecony na podstawie zlecenia nr…… z dnia ……… na podstawie Umowy nr 
CSIOZ/………../2019 z dnia ……….. został dostarczony przez Wykonawcę zgodnie z umową / niezgodnie 
z umową*. 

Lp. Nazwa wyrobu 
Jednostka 

miary 
(szt., op.) 

Ilość 
Cena jednostkowa 
za op., szt.,  brutto 

w PLN 

Wartość brutto w 
PLN  

1.   
 

  
  

2.   

 

  

  

3.   
 

  
  

4.   
 

  
  

 
Wnioskuję/nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe pracy.  

Uwagi dodatkowe (dotyczą m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy opóźnień  
w realizacji)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego:       Przedstawiciel Wykonawcy: 

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

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do Umowy  
nr CSIOZ/…/2019 

 

PROTOKÓŁ GWARANCYJNY  

Dane Zamawiającego: .……………………………………………………………………… 

Dokładny adres: ………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego: ……………………………… 

Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………………………… 

Data zgłoszenia reklamacji: .……………………………………………………………… 

Zgodnie z Umową: …………………………………………………………………………… 

Nazwa zwracanego towaru: ……………………………………………………………… 

Producent: ………………………………………………………………………………………. 

Data nabycia towaru: ………………………………………………………………………… 

Transport: Wykonawcy, Zamawiającego*) 

 

OPIS USZKODZENIA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Żądanie Zamawiającego co do sposobu załatwienia reklamacji: naprawa, wymiana na nowy produkt*) 

 

 

niepotrzebne skreślić* 


