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Załącznik nr 3 cz. II do Zapytania ofertowego 

UMOWA  

Nr CSIOZ/…./2017  

 

zawarta w dniu ......... 2017 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” lub „Stroną” reprezentowanym przez: …, 

a 

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

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.107.2017 została 

zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot Umowy i termin realizacji 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa dysków dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

(zwanych dalej „Dyskami”) za ustalone w  Umowie wynagrodzenie, na zasadach określonych w  Umowie, 

w tym 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. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu Umowy do 

siedziby Zamawiającego na własny koszt w  jednej dostawie w terminie maksymalnie 10 dni roboczych od 

dnia zawarcia Umowy. 

3. Strony ustalają, iż odbiór prac objętych przedmiotem Umowy będzie potwierdzony poprzez podpisanie 

przez Strony Protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 „Protokół Odbioru”. 

4. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Dysków 

z chwilą podpisania Protokołu odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe, a  Zamawiający 

zobowiązuje się do odebrania i zapłacenia wynagrodzenia. 

5. Przedmiot Umowy musi pochodzić z seryjnej produkcji i legalnego kanału sprzedaży na rynek Unii 

Europejskiej, potwierdzone stosownymi oświadczeniami Wykonawcy, dołączonymi do oferty 

stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 

6. Realizacja przedmiotu Umowy jest niezbędna do zapewnienia trwałości projektów Platforma 

udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2). 
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§ 2. 

Wykonanie Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym i ludzkim, oraz posiada wiedzę 

i doświadczenie pozwalające należycie wykonać Umowę; 

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. 2, a wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania lub z braku wykonania Umowy 

przez Wykonawcę, jego zastępców, pracowników lub jakichkolwiek osób zaangażowanych do 

realizacji Umowy przez Wykonawcę lub jego zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub 

faktycznej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego Dyski, wolne od wad fizycznych 

i  prawnych, zgodne z wymaganiami techniczno-ilościowymi określonymi w  Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. Wykonawca wraz z  Dyskami dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne oraz 

procedurę zgłoszenia do wymiany uszkodzonych komponentów objętych gwarancją w postaci 

elektronicznej lub papierowej z zastrzeżeniem, że wymagana będzie akceptacja tej procedury ze strony 

Zamawiającego. Bez uszczerbku dla zobowiązań Wykonawcy z tytułu gwarancji, w celu uniknięcia 

wątpliwości Strony przyjmują, że gwarancja może być realizowana jako gwarancja producenta. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy z wyprzedzeniem, co najmniej 2 pełnych dni 

roboczych, z tym, że niezbędna jest akceptacja tego terminu przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Dyski w jednej dostawie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie termin 2 dni roboczych na odbiór Dysków od daty ich dostarczenia. Przez 

odbiór Strony uznają w szczególności sprawdzenie cech Dysków i porównanie ich z  cechami podanymi 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia, sprawdzenie cech deklarowanych przez producenta oraz sprawdzenie, 

czy przyjmowane Dyski spełniają wymagania Umowy i mają odpowiednią jakość. 

6. Za dzień roboczy uznaje się dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 
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7. W razie stwierdzenia wad w dostarczonych Dyskach lub ich niezgodności z Umową, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru. 

8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odmowy dokonania odbioru, o którym mowa 

w  ust. 7, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Dysków zgodnych z Umową w  terminie 5 dni 

roboczych od dnia odmowy dokonania odbioru. 

9. W przypadku niedostarczenia Dysków zgodnych z Umową w terminie, o którym mowa w ust. 8, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy albo jej części w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia informacji o wystąpieniu tej przesłanki i naliczenie kar umownych. 

10. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w dostarczonych 

Dyskach podczas ich transportu do siedziby Zamawiającego i zobowiązany jest wymienić uszkodzone 

Dyski na nowe w terminie 5 dni roboczych od dnia ich ujawnienia przez Zamawiającego. 

11. Wszystkie Dyski Wykonawca będzie dostarczał i odbierał na własny koszt do lub z siedziby 

Zamawiającego. 

12. 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:… . 

13. 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:… . 

14. W przypadku korespondencji Stron w postaci papierowej lub elektronicznej, będzie ona 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: ……………………………………. 

15. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o zmianie danych, o których mowa 

w ust. 12, 13 lub 14. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, staje się skuteczna 

z chwilą pisemnego powiadomienia o niej drugiej Strony. 

§ 3. 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy wynosi … zł 



 

 
4 

brutto (słownie: ... złotych), w tym obowiązująca stawka VAT. Ceny jednostkowe brutto za Dyski określa 

Oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne i obejmuje wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym przeniesienie na Zamawiającego własności Dysków, 

dostarczenie Dysków do siedziby Zamawiającego, gwarancji. Wynagrodzenie to nie podlega waloryzacji. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub 

rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku do siedziby 

Zamawiającego, na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury lub rachunku z rozbiciem dla poszczególnych 

Dysków z uwzględnieniem cen jednostkowych brutto. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania (w postaci elektronicznej lub papierowej) prawidłowo 

wystawionej faktury / rachunku na adres Zamawiającego wskazany w § 2 ust. 14 pkt 1, w terminie do dnia 

2017-11-15. 

6. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku jest podpisany przez Strony Protokół Odbioru wnioskujący 

o rozliczenie finansowe. 

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

do realizacji. 

8. Przedmiot Umowy finansowany jest ze środków finansowych budżetu państwa ujętych w Decyzji Ministra 

Finansów FS1.4143.6.2015.SYL (po korektach) w ramach zadania Pozostałe koszty związane 

z utrzymaniem systemów P1, P2 i P4. Zmiana źródła finasowania nie stanowi zmiany Umowy i nie 

wymaga aneksu. 

§ 4. 

Warunki gwarancji 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Dyski posiadają właściwości określone w Umowie i  Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz, że w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3, udziela Zamawiającemu gwarancji na warunkach określonych w  Umowie. 

2. Dyski objęte są gwarancją Wykonawcy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres 12 miesięcy od 

dnia podpisania Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe. Zakres gwarancji obejmuje 

w  szczególności diagnozę uszkodzeń na podstawie przesłanych raportów oraz wymianę uszkodzonych 

Dysków – przesłanie nowych. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w Dyskach Wykonawca w ramach gwarancji, o której 

mowa w ust. 2, zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od zgłoszenia przez 

Zamawiającego tego faktu pocztą elektroniczną na adres mailowy ...................................... (reklamacja) do 
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wymiany Dysków na nowe wolne od wad. W przypadku wymiany Dysków na nowe wolne od wad, okres 

gwarancji biegnie na nowo od daty ich odbioru. Przez wymianę dysków na wolne od wad Strony rozumieją 

dostarczenie nowych dysków, dyski które uległy awarii pozostaną u Zamawiającego. 

4. Usługi gwarancyjne świadczone będą w następujących trybach: 

1)  zgłaszanie awarii sprzętu: 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i wszystkie dni w roku; 

2)  czas reakcji na zgłoszenie: 48 godzin, czas skutecznej naprawy (wymiany Dysków na nowe) 10 dni 

roboczych od chwili zgłoszenia. 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia obsługa serwisowa świadczona musi być w języku polskim. 

5. W przypadku, gdy zwłoka w wymianie, o której mowa w ust. 3, będzie trwała dłużej niż 20 dni, 

Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (wymiana dysku na nowy), do czego 

Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego.  

6. Wykonawca gwarantuje, że usługi gwarancyjne w ramach Umowy będą świadczone w sposób 

profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży. 

7. Realizacja obowiązków gwarancyjnych podlega dokumentowaniu w Protokole reklamacyjnym, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 4 „Protokół reklamacyjny” do Umowy. 

8. Wszelkie koszty związane z zobowiązaniami Wykonawcy dotyczących reklamacji, w tym koszty związane 

z wymianą Dysków z tytułu gwarancji na wolne od wad ponosi Wykonawca. 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność 

Wykonawcy z tytułu rękojmi, w okresie obowiązywania rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania 

uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten 

biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 

bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

10. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stanowią dokument gwarancyjny dla gwarancji 

Wykonawcy, w rozumieniu przepisu art. 5772 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 5. 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminów dostawy Dysków określonych w § 1 ust. 2 lub § 2 

ust. 8 lub 10, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 

0,5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 
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2. Za każdy dzień zwłoki w wymianie Dysków na wolne od wad ponad termin określony w § 4 ust. 3, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości brutto Dysków 

podlegających wymianie, ustalanej wg ceny jednostkowej brutto Dysku wskazanej w Ofercie Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 20% 

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

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

nie pokryją one rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub pokrywane 

z  zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 5, na co Wykonawca wyraża 

zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

6. Kary umowne z różnych tytułów podlegają sumowaniu. 

 

§ 6. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

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

w  wysokości … zł (słownie:…) brutto, w tym VAT, tj. 6% wartości wynagrodzenia brutto, o którym jest 

mowa w § 3 ust. 1. 

2. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zmienić formę 

zabezpieczenia.  

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

wniosku o zwrot zabezpieczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać 

zwrotu. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 zostanie 

zwolnione: 

1)  w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe; 

2)  w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym potrąceń kar umownych bez potrzeby 

uzyskania akceptacji Wykonawcy. 
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6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie (pokrycie) przez Zamawiającego 

z  zabezpieczenia należytego wykonania Umowy należności powstałych w wyniku niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności kar umownych.  

 

§ 7. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, 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 osiągnie lub przekroczy 20% kwoty 

oznaczonej, jako całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

2) Wykonawca pozostaje w zwłoce powyżej 30 dni wobec terminu dostawy określonego w § 1 ust. 2 

Umowy; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 środków Zamawiającego. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

Umowy. 

2. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji 

o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia. 

3. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy albo jej części 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. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku niedostarczenia w terminie, o którym mowa § 3 ust. 

5, prawidłowo wystawionej faktury albo rachunku.  

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

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

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

dla siedziby Zmawiającego. 



 

 
8 

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. 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. 

5. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowa została zawarta w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 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; 

Załącznik nr 4 – Protokół Reklamacyjny. 

  

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

……………………………..…..…… ………………………………………. 

(data, podpis Zamawiającego) (data, podpis Wykonawcy) 


