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 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

UMOWA nr CSIOZ/…/2020 

 

zawarta pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, 

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

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”, reprezentowanym przez:  

…….. 

a 

….. reprezentowanym przez: 

……., 

zwanymi dalej łącznie  „Stronami” 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ.270.50.2020 została 

zawarta umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż oraz demontaż stoiska 

multimedialnego, zgodnego z opisem zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

załącznik Nr 1 do Umowy, na konferencję Państwo 2.0 w Warszawie, która odbędzie się w dniach 5-6 

marca 2020 r., w tym: 

1) przygotowane wizualizacji graficznej stoiska; 

2) wykonanie i dostarczenie wymaganych elementów oraz ustawienie zgodnie z wizualizacją 

graficzną zaakceptowaną przez Zamawiającego w wyznaczonej przez Zamawiającego 

lokalizacji; 

3) obsługa techniczna stoiska  w dniach 5-6 marca 2020 r.;  

4) demontaż stoiska po zakończeniu konferencji. 
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§ 2. 

Termin 

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje Przedmiot Zamówienia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego na adres: Centrum Konferencyjne POLIN, ul. Anielewicza 6 w Warszawie, w dniu 

4 marca 2020 r.  

2. Wykonawca dokona demontażu Przedmiotu Zamówienia w dniu 7 marca 2020 r.  

§ 3. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi ………. brutto (słownie złotych: 

……………………..), w tym podatek VAT, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy, w tym koszty dostawy, rozładunku, 

montażu i demontażu we wskazanym miejscu. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

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

lub rachunku.  

4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku jest podpisany przez Strony 

Protokół Odbioru, wnioskujący o rozliczenie finansowe, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie przelewem na numer rachunku 

bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze lub rachunku, w terminie 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu (w postaci elektronicznej lub papierowej) prawidłowo wystawionej 

faktury lub rachunku. 

6. Wykonawca dostarczy fakturę lub rachunek w postaci elektronicznej lub papierowej odpowiednio 

na adresy wskazane w § 6 ust. 4 pkt 1 Umowy lub w sposób określony w ust. 7 poniżej. 

7. 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 

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

elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy. 
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§ 4. 

Oświadczenia i zobowiązania stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością, przy zachowaniu 

zasad współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy, 

zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową, uwzględniając profesjonalny charakter swojej 

działalności.  

2. Wykonawca oświadcza, że: 

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

i doświadczenie pozwalające na należyte wykonanie Umowy; 

2) korzystanie przez niego z narzędzi koniecznych dla wykonania Umowy, w szczególności z praw 

autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej, nie narusza 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 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. 

3. Za Dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00, 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego. 

§5. 

Sposób realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami ujętymi 

w  Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załączniku nr 1 do Umowy oraz postanowieniami 

Umowy, w szczególności określonymi w niniejszym paragrafie. 

2. Dokładna godzina dostawy oraz montażu i demontażu zostanie wskazana przez Zamawiającego 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracownicy Wykonawcy ustawią stoisko w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Szczegółowy harmonogram realizacji umowy znajduje się w pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia.  
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4. Wykonawca odpowiada za dostosowanie plików audio i wideo przekazanych przez 

Zamawiającego do wyświetlania na ekranie stoiska. 

5. Zamawiający przez obsługę techniczną stoiska rozumie, że Wykonawca odpowiada za 

przygotowanie techniczne polegające na  podłączeniu oraz sprawdzeniu wszystkich urządzeń 

wchodzących w skład stoiska. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przygotować stoisko z materiałów niezniszczonych, czystych 

i posiadających certyfikat o niepalności. 

7. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi po zakończeniu konferencji, o której mowa w § 1 Umowy, na 

podstawie podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru. Odbiór Przedmiotu Zamówienia 

potwierdzony zostanie przez Strony w Protokole Odbioru.  

§ 6. 

Koordynacja i nadzór wykonywania umowy 

1. Osobami upoważnionymi do realizacji Umowy, w tym podpisania Protokołu Odbioru, oraz 

bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego są: 

1) ………………………………., e-mail: …………………………, tel: .....................................; 

lub 

2) …………………………., e-mail: ……………………………………, tel: …………………………… 

2. Osobami upoważnionymi do realizacji Umowy, w tym podpisania Protokołu Odbioru, oraz 

bezpośredniego nadzoru nad realizacją Umowy ze strony Wykonawcy są: 

1) ………………………………., e-mail: …………………………, tel: .....................................; 

lub 

2) …………………………., e-mail: ……………………………………, tel: …………………………… 

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

w ust. 1 i ust. 2 innych przedstawicieli Stron. Upoważnienie jest skuteczne pod warunkiem 

pisemnego powiadomienia drugiej Strony o danych osoby upoważnionej oraz przekazaniu 

jej danych kontaktowych. 

4. Korespondencja w sprawach związanych z Umową prowadzona będzie pisemnie, poza 

przypadkami wskazanymi w Umowie i powinna być kierowana na niżej podane adresy: 

1) dla Zamawiającego: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, kancelaria@csioz.gov.pl; 

2) dla Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
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5. 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. 

6. Oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub nałożenia kary 

umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, o ile zaistnieje przynajmniej jedna 

z poniższych okoliczności, w wysokości: 

1) 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy  – za każdy element Przedmiotu 

Umowy wykonany niezgodnie z pkt 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia lub z zaakceptowaną 

wizualizacją, z zastrzeżeniem pkt 2-4; 

2) 2,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy – za każdą rozpoczętą godzinę 

zwłoki w dostawie oraz montażu stoiska multimedialnego, zgodnego z wizualizacją graficzną 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, liczoną od terminu wskazanego w trybie wskazanym w 

§ 5 ust. 2 Umowy; 

3) 2,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy – za zwłokę w wykonaniu 

demontażu Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy i ustalonej w trybie 

§5 ust. 2 godzinie, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki licząc wobec godziny wskazanej trybie 

§5 ust. 2; 

4) 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy - w przypadku odstąpienia 

przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego 

potwierdzenia. 

3. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą być dochodzone niezależnie od siebie. 

4. Łączna wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie 

może przekroczyć 30% wynagrodzenia przewidzianego w wynagrodzenia w § 3 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych Kodeksu cywilnego, o ile szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przewyższa zastrzeżone kary umowne. 

§ 8. 
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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 całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia określonego 

w § 2 ust. 1 Umowy.  

2. Zamawiający może, bez wyznaczania dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy w przypadku, 

gdy Wykonawca, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie dostarczy Przedmiotu Umowy 

w miejscu i terminie wskazanym w § 1 lub § 2 ust. 1 Umowy lub dostarczy Przedmiot Umowy 

niezgodny z Umową. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

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

zakończenia Umowy niezależnie od podstawy prawnej.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od 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. 

§ 9. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Odbioru autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich utworów wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 r. poz. 

1231), na zasadach określonych w  niniejszym paragrafie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich znanych polach 

eksploatacji, a w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych: 
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

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

oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 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. 

3. W szczególności przeniesienie praw następuje w zakresie: 

1) dowolnego korzystania i dysponowania utworem, 

2) wielokrotnego publikowania utworu, w tym w ramach innych utworów, 

3) rozpowszechniania utworu, 

4) wielokrotnego udostępniania i przekazywania utworu osobom trzecim, 

5) wielokrotnego wprowadzania utworu do pamięci komputera, 

6) wprowadzania utworu do obrotu, 

7) zwielokrotniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, za pomocą wszystkich 

znanych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, video 

oraz cyfrową, 

8) wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, w tym 

wykorzystywania, dystrybuowania, 

9) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i 

w jakiejkolwiek formie, w tym, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania w zakresie, w jakim konieczne jest jego 

zwielokrotnienie, 

10) dokonywania zmian przez Zamawiającego lub podmiot trzeci, tłumaczenia, 

przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, 

11) rozpowszechniania i korzystania przez nielimitowaną liczbę użytkowników jednocześnie 

oraz dysponowania, w tym ich użyczania lub ich kopii, 

12) wprowadzania do sieci, w tym sieci Internet i Intranet, a także publiczne udostępnianie w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 
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4. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym 

prawem autorskim w na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 i 3. 

5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

utworów zawarte zostało w kwocie wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. Zapłata 

wynagrodzenia określonego zgodnie z Umową wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 

z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów. 

6. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych, z tym 

że Wykonawca upoważnia i zezwala Zamawiającego na ich wykonanie i zobowiązuje się, że 

twórcy utworów nie będą wykonywać osobistych praw autorskich. 

7. Strony niniejszym uzgadniają, że Zamawiający stanie się właścicielem nośników, na których 

utwory zostaną utrwalone każdorazowo z chwilą dostarczenia tych nośników Zamawiającemu.  

§ 10. 

Zmiany Umowy  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian istotnych postanowień Umowy, 

w szczególności w następujących przypadkach: 

1) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy lub jej zakresu, o ile zmiana taka jest 

konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, jest korzystna dla Zamawiającego oraz nie 

wpływa na zachwianie konkurencyjności wykonawców; 

2) gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba modyfikacji terminu wykonania Umowy, z przyczyn, które 

nie były znane w chwili zawierania Umowy i których nie można było przewidzieć jednakże nie 

później niż o 60 dni; 

3) w wyniku zmian w strukturze lub organizacji Zamawiającego, mających wpływ na wykonanie 

Umowy; 

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

Umowy, a które uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią i celem; 

5) zmiana postanowień Umowy będąca następstwem zmian powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, z których treści wynika konieczność lub zasadność 

wprowadzenia zmian postanowień Umowy; 

6) zmiana przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac 

w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania 
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i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania, przy czym 

wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w innych przypadkach przewidzianych zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

prawo polskie. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej część integralną. 

4. Wykonawca nie może dokonywać cesji, przeniesienia lub obciążenia swoich praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy właściwym będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

8. Umowa zostaje zawarta z dniem podpisania jej przez ostatnią ze Stron. 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru  

 

Dyrektor 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) Bartłomiej Wnuk 
………………………………………….……… ……………………………………..……….. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA  

(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3 do Umowy nr CSIOZ/…/2020 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Sporządzony w dniu …………………….…… r., w Warszawie pomiędzy: 

Zamawiającym Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

a 

Wykonawcą ………………… reprezentowanym przez: 

…………………………………………. 

Zamawiający stwierdza, że przedmiot do Umowy nr CSIOZ/….. z dnia … r. został wykonany: 

terminowo*/ nieterminowo*, należycie.*/ nienależycie*. 

Załączniki:* 

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

Uwagi: wymienić* lub brak uwag* 

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

Wnioskuję/nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe pracy. 

 

Przedstawiciel Zamawiającego  Przedstawiciel Wykonawcy 

 

   

(czytelny podpis Zamawiającego)  (czytelny podpis Wykonawcy) 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 


