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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego  

 

UMOWA (dalej „Umowa”) 

Nr CSIOZ……/……../ 

 

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

 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą przy ul. 

Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, REGON: 001377706, NIP: 5251575309, 

reprezentowanym przez……………………….–……………….zwanym dalej: „Zamawiającym” 

 

a 

 

Panią/Panem ……………….…………………….zamieszkałą/ym w ……………………….. zwanym 

dalej: „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanych: „Stronami” o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot Umowy, termin realizacji 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę materiałów graficznych 

na potrzeby Zamawiającego, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do Umowy, zwanych 

dalej „Materiałami graficznymi”. 

2. Wykonanie Materiałów graficznych odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego lub w innym 

miejscu uzgodnionym przez Strony. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie do dnia 8 grudnia 2017 

roku lub do wyczerpania ilości roboczogodzin, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 

w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 

§ 2. Zlecenia, odbiory 

1. Na podstawie Umowy Zamawiający może udzielać Wykonawcy Zleceń na realizację Materiałów 

graficznych, w wymiarze do 320 (słownie: trzysta dwadzieścia) roboczogodzin, do maksymalnej 

kwoty w wysokości określonej w § 3 ust. 1 Umowy, przy czym ich realizacja nie może przekroczyć 

terminu wskazanego w § 1 ust. 3 Umowy z zastrzeżeniem, że roboczogodzina oznacza 60 minut 

zegarowych. 
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2. Przekazanie przez Zamawiającego Zleceń na realizację Materiałów graficznych będzie odbywało 

się według następujących zasad: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy wstępne Zlecenie określające zakres, sugerowany termin 

wykonania Zlecenia oraz inne istotne dla wykonania Zlecenia parametry na adres e-mail 

wskazany w ust. 14 pkt 2; 

2) w terminie 2 godzin zegarowych liczonych od otrzymania wstępnego Zlecenia, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu na adres e-mail wskazany w ust. 14 pkt 1 analizę do Zlecenia, 

zawierającą: 

a) określenie szczegółowego przedmiotu Zlecenia wraz z oferowanym terminem jego 

realizacji, 

b) kosztorys realizacji Zlecenia wraz z przeliczeniem na roboczogodziny. Podstawą 

płatności za dane Zlecenie będzie ilość rzeczywiście wykorzystanych do realizacji 

danego Zlecenia przez Wykonawcę roboczogodzin, jednakże liczba roboczogodzin nie 

może być większa niż wskazana w analizie do Zlecenia. 

3) Zamawiający najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od otrzymania analizy Zlecenia 

poinformuje Wykonawcę na adres e-mail wskazany w ust. 14 pkt 2 o: 

a) udzieleniu Wykonawcy Zlecenia, w wypadku zaakceptowania warunków wskazanych 

w pkt 2, albo 

b) zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia lub poprawienia analizy Zlecenia w terminie 

1 dnia roboczego i ponownie rozpatrzy ją zgodnie z opisaną procedurą, albo 

c)  nieudzieleniu mu Zlecenia. 

3. Jeżeli w terminie 2 dni roboczych od otrzymania analizy Zlecenia Zamawiający nie udzieli 

Wykonawcy Zlecenia na adres e-mail wskazany w ust. 14 pkt 2, przyjmuje się, że Zamawiający 

zrezygnował z realizacji Zlecenia. Realizacja przez Wykonawcę Zlecenia, bez potwierdzenia 

udzielenia Zlecenia przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

następuje w całości na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia do realizacji nie więcej niż 5 (pięciu) Zleceń 

w trakcie całego okresu realizacji Umowy. 

5. W wypadku, jeżeli Wykonawca wykonuje Zlecenie w sposób nienależyty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Zlecenia i wyznaczy mu w tym celu termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od Zlecenia w całości lub w części, w terminie 10 dni liczonych od dnia zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie oraz żądania zapłaty kary umownej, o której 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy, a w wypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia 
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Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Zlecenia. 

6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odbiorze poszczególnych Zleceń na adres e-mail 

wskazany w ust. 14 pkt 2. 

7. Zlecenia wykonane i odebrane, w sposób określony w ust. 6, w danym miesiącu 

kalendarzowym zostaną potwierdzone przez Zamawiającego w formie pisemnej poprzez 

podpisanie zbiorczego Protokołu Odbioru. Wzór Protokołu Odbioru, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 

8. Zamawiający może przy odbiorze Zlecenia zgłosić uwagi lub zastrzeżenia. Uwagi lub 

zastrzeżenia powinny być przekazane do Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres wskazany 

w ust. 14 pkt 2.  

9. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do Zlecenia, 

Zamawiający wyznaczy termin, nie krótszy niż 1 dzień roboczy, na usunięcie tych uwag lub 

zastrzeżeń, w którym to terminie Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich 

uwzględnienia w całości. W takim przypadku procedura odbioru Zlecenia zostanie 

przeprowadzona ponownie, stosownie do postanowień niniejszego paragrafu. Za datę 

prawidłowego wykonania Zlecenia uważa się datę odbioru uwzględniającego w całości 

wszystkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego.  

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag i zastrzeżeń zgłoszonych ze strony 

Zamawiającego do Zlecenia w wyznaczonym terminie lub będą one uwzględnione niezgodnie 

z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia w całości lub  

w części od danego Zlecenia w terminie 10 dni liczonych od dnia zaistnienia okoliczności, 

o których mowa w niniejszym ustępie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez 

wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie i żądania kary umownej, 

o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy, a w wypadku nieskorzystania z prawa do odstąpienia 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 

Umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji Zlecenia. 

11. Osobą upoważnioną do przekazywania wstępnego Zlecenia, uwag do analizy Zlecenia, 

przekazania informacji o odbiorze poszczególnych Zleceń, podpisania miesięcznych 

Protokołów Odbioru oraz zgłaszania uwag lub zastrzeżeń jest ze strony Zamawiającego osoba 

wskazana w ust. 14 pkt 1. 

12. Osobą upoważnioną do przekazywania analizy Zlecenia oraz przyjęcia informacji o udzieleniu 

Zlecenia i podpisania miesięcznych Protokołów Odbioru jest ze strony Wykonawcy osoba 

wskazana w ust. 14 pkt 2. 
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13. Protokół Odbioru Zlecenia dotyczący odbioru Zleceń w danym miesiącu kalendarzowym 

zostanie każdorazowo podpisany po zakończeniu miesiąca kalendarzowego 

w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

14. W celu bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy Strony wyznaczają:  

1) ze strony Zamawiającego: Pan/Pani ………………………., e-mail: …………., tel:……….; 

2) ze strony Wykonawcy: Pan/Pani ………………………., e-mail: …………., tel:………., 

15. Zamawiający i Wykonawca mogą upoważnić do wykonywania obowiązków osób, o których 

mowa w ust. 14 innych pracowników Stron. Upoważnienie jest skuteczne pod warunkiem 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony z jednodniowym wyprzedzeniem o danych osoby 

upoważnionej oraz przekazaniu jej danych kontaktowych zawierających nr telefonu oraz adres 

e-mail. Korespondencja w sprawach związanych z Umową prowadzona będzie pisemnie, poza 

przypadkami wskazanymi w Umowie, w języku polskim i powinna być kierowana na niżej 

podane adresy i numery faksów: 

1) dla Zamawiającego: …………………………………  

2) dla Wykonawcy: ………………………………… 

16. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych, telefonów lub adresów e-mail nie stanowi 

zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy oraz staje się skuteczna 

wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią pisemnego zawiadomienia. 

17. Za dni robocze, o których mowa w Umowie Strony przyjmują dzień od poniedziałku do piątku 

w godzinach pracy Zamawiającego, 8.00-16.00, z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od 

pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego. 

 

§ 3. Wynagrodzenie, sposób płatności 

1. Wykonawcy za wykonanie Umowy przysługuje maksymalnie wynagrodzenie w wysokości 

………….złotych brutto(słownie:………….)w tym VAT. 

2. Wysokość wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę wynosi ………….złotych 

brutto(słownie:………….)w tym VAT.  

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Umowy, będzie następowała w częściach, za 

Zlecenia zrealizowane przez Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego na podstawie 

podpisanego Protokołu Odbioru, za dany miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie za dany 

miesiąc kalendarzowy zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia 

przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury albo rachunku, 

wraz z kopią Protokołu Odbioru za dany miesiąc kalendarzowy oraz wydrukami e-mail 
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potwierdzającymi udzielenie Zleceń oraz ich odbiór w danym miesiącu kalendarzowym, których 

faktura albo rachunek dotyczy, z zastrzeżeniem, że ostatecznym terminem na dostarczenie 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę jest 13 grudnia 2017 r.  

4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy 

wskazany na fakturze/rachunku. Faktura/rachunek zostanie dostarczona/y do siedziby 

Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie za wykonywanie Zleceń, określone w ust. 1, stanowi górną granicę 

zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy na realizację Zleceń. 

Udzielenie Zleceń na niższą kwotę niż wskazana w ust. 1 bądź jej niewykorzystanie nie stanowi 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego, w tym z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy lub jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 

Wynagrodzenie powyższe obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do wytworzonych Materiałów graficznych wraz z prawem zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych do Materiałów graficznych na wszystkich polach eksploatacji 

określonych w § 7 ust. 6 Umowy oraz niewykonywanie osobistych praw autorskich. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do 

realizacji. 

7. Wynagrodzenie jest finansowane ze środków budżetu państwa w ramach odpowiedniego planu 

finansowego wydatków bieżących Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Zmiana źródła finansowania nie stanowi zmiany Umowy wymagającej zawarcia pisemnego 

aneksu do Umowy. 

§ 4. Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących 

tytułów i w wysokości: 

1) w przypadku odmowy przyjęcia Zlecenia - w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdą odmowę przyjęcia Zlecenia 

z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 Umowy; 

2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu danego Zlecenia w terminie określonym 

każdorazowo dla danego Zlecenia - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za dane 

Zlecenie, którego opóźnienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji danego Zlecenia w całości lub 

w części z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto za dane Zlecenie, którego odstąpienie dotyczy; 
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4) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy całości lub w części z przyczyn, 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie Umowy na co Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia 

Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na 

zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 5. Oświadczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę i uprawnienia do 

realizacji Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej i stosowanymi normami technicznymi. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z Umowy osobie trzeciej 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6. Ochrona tajemnicy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 nie dotyczy 

przypadków, gdy informacje te: 

1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy; 

2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji 

państwowej; w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić,  

by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie 

koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. 

3. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia 

obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, a także podejmie wszelkie 

działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 

dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Umowy, 

odstąpieniu od Umowy przez okres 3 lat. 
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§ 7. Prawa własności intelektualnej 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Materiały graficzne, ani korzystanie z nich przez 

Zamawiającego lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego nie będą naruszać praw 

własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów. 

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 

zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Materiałami graficznymi, w tym zarzucających 

naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na 

celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty procesu, 

obsługi prawnej od chwili zgłoszenia roszczenia oraz będzie zobowiązany naprawić każdą 

szkodę, za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny, lub do której naprawienia może 

zostać Zamawiający zobowiązany i w związku z tym pokryje wszelkie koszty odszkodowań 

oraz zaspokoi wszelkie inne roszczenia powstałe z tego tytułu. W szczególności, w razie 

wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 

intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie 

braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

3. Ponadto, jeśli używanie Materiałów graficznych stanie się przedmiotem jakiegokolwiek 

powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca 

może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań: 

1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Materiałów graficznych na 

zasadach określonych w Umowie lub 

2) zmodyfikować Materiały graficzne tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od 

jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. 

4. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza: 

1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych 

ustaw, ani 

2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie. 

5. Wykonawca oświadcza, że do Materiałów graficznych, będących utworem w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

autorskie prawa majątkowe i nie są one obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób 

trzecich. 

6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w danym Zleceniu, przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Materiałów graficznych, w tym wyłączne prawa 
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do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne 

osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian i wykonywania praw zależnych. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym ustępie, uprawnia 

do nieograniczonego w czasie oraz przestrzeni korzystania i rozporządzania Materiałami 

graficznymi na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów graficznych- wytwarzanie każdą 

techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały graficzne 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania Materiałów graficznych w sposób inny niż określony w pkt. 

2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów graficznych w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 

użyczenia lub najmu; 

4) dokonywania zmian przez Zamawiającego lub podmiot trzeci, w tym przystosowywania, 

zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian Materiałów graficznych;  

5) wprowadzania Materiałów graficznych do sieci, w tym sieci Internet i Intranet. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, za co nie będzie 

domagał się dodatkowego wynagrodzenia. 

8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność 

nośników, na których utrwalono Materiały graficzne.  

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do Materiałów graficznych 

nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru danych Materiałów graficznych. 

10. W okresie od dnia dostarczenia Materiałów graficznych do momentu podpisania przez Strony 

odpowiedniego Protokołu Odbioru Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie 

(licencja) z Materiałów graficznych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej, 

w ramach wynagrodzenia za dane Zlecenia, które dotyczy dostarczonych Materiałów 

graficznych. 

§ 8. Odstąpienie od Umowy 

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 wykonaniem Umowy wskazywać będzie, że 
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zachodzą uzasadnione wątpliwości, iż Umowa zostanie należycie wykonana i w umówionym 

terminie; 

2) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę i w przypadku, gdy po upływie wyznaczonego 

przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 4 dni od wezwania przez Zamawiającego do 

zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy oraz usunięcia ewentualnych 

skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy. 

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

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1– Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – wzór Protokołu Odbioru. 

 

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

Zamawiający 
(data i podpis) 

Wykonawca 
(data i podpis) 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr CSIOZ/…./2017 

Protokół Odbioru 

Zamawiający: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Wykonawca: ………………………………… 

Lista odebranych Zleceń w miesiącu ………………………..: 

Lp. Rodzaj Zlecenia Ilość 

roboczog

odzin 

Wartość 

Zlecenia (kwota 

brutto) 

Data odbioru Zlecenia Ilość dni 

opóźnienia  

w realizacji 

Zlecenia 

1.      

2.      

3.      

*Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy za miesiąc ………………………….. 

Ustalenia: 

1. Praca została / nie została* wykonana zgodnie z Umową. 

2. Wnioskuje / nie wnioskuje* o rozliczenie finansowe pracy. 

Uwagi dodatkowe (dotyczą m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym 

opóźnień w realizacji poszczególnych Zleceń) 

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

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

* wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość kar umownych  

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY: 

………………………………… 

(podpis) 

…………………………………… 

(podpis) 

 

 


