
 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

1 

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

zwanym dalej „Zamawiający”, reprezentowanym przez:  

……………………………………………… 

a 

…… z siedzibą …… zwaną/ym dalej „Wykonawca”, reprezentowaną/ym przez: 

………………………………………………. 

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

 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ.270.60.2020 zawarta 

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

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest dostarczanie do siedziby Zamawiającego wody mineralnej i źródlanej wraz 

z urządzeniami, 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. 

Termin 

Umowa obowiązuje od dnia 4 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. lub do wyczerpania maksymalnego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi 

wcześniej.  

 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

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

brutto (słownie złotych: .....................) wraz z podatkiem VAT. 

2. Wynagrodzenie jednostkowe: 

1) wynagrodzenie za jedną wodę średnio zmineralizowaną, niskosodową niegazowaną 0,5 l 

– wynosi ……………..; 

2) wynagrodzenie za jedną wodę średnio zmineralizowaną, niskosodową gazowaną 0,5 l – 

wynosi ……………..; 

3) wynagrodzenie za jedną wodę wysoko zmineralizowaną, lekko nasyconą 0,6 l -  wynosi 
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……………..; 

4) wynagrodzenie za jedną wodę źródlaną 18,9 l – wynosi ……………..; 

5) wynagrodzenie za jedno opakowanie kubeczków jednorazowych (100 szt.) – wynosi 

……………... 

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 Zlecenia wnioskującego o rozliczenie finansowe Zlecenia, zgodnie 

z cenami jednostkowymi określonymi w ust. 2. Wzór protokołu odbioru zlecenia stanowi Załącznik 

nr 3 „Protokołu odbioru zlecenia” do Umowy. 

4. Maksymalne wynagrodzenie, określone w ust. 1, stanowi górną granicę zobowiązań, jakie 

Zamawiający może zaciągnąć na podstawie Umowy na realizację Zleceń. W przypadku gdy 

w związku z realizacją Umowy nie zostanie wyczerpana maksymalna kwota wynagrodzenia 

określonego w ust. 1, a nastąpiło rozwiązanie Umowy, jej wygaśnięcie, odstąpienie od Umowy lub 

utrata mocy Umowy w inny sposób, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia pozostałej 

części tego wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie 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, w tym koszt dostarczenia i dzierżawy urządzeń grzewczo-

chłodzących i stojaków na wodę oraz ich serwisu technicznego i zabiegów dezynfekujących 

i odkamieniających.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie przelewem na numer rachunku 

bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze albo w oświadczeniu dołączonym do 

rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

albo rachunku w postaci elektronicznej lub papierowej na odpowiedni adres Zamawiającego 

wskazany w § 6 ust. 3 pkt 1 Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia prawidłowo wystawionych faktur albo rachunków 

w postaci elektronicznej lub papierowej , lub w postaci, o której mowa w ust. 11 do dnia 14 grudnia 

w zakresie zrealizowanych i odebranych Zleceń w 2020 r.  

8. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu do 

realizacji. 

9. Zmiana przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w ust. 7, nie wymaga zawarcia pisemnego 

aneksu do Umowy. 

10. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na rzecz 

osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Zamawiający będzie odbierał od Wykonawcy ustrukturyzowane faktury elektroniczne 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 stosowanych normach technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, treścią i celem Umowy, zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową, uwzględniając 

profesjonalny charakter swojej działalności.  

2. Wykonawca jest obowiązany do utrzymania dostarczonych urządzeń w odpowiednim stanie, 

w  szczególności poprzez: 

1) regularne zabiegi dezynfekujące i odkamieniające – minimum co 6 miesięcy, po uprzednim 

poinformowaniu Zamawiającego o planowanym terminie tych czynności – co najmniej na 

1 dzień roboczy przed planowanym terminem; 

2) bezpłatne naprawy lub wymiany urządzeń, których konieczność naprawy wynika 

z normalnego ich zużycia, prawidłowej eksploatacji lub awarii – w ramach własnych planów 

naprawczych i konserwatorskich oraz w terminie 2 dni roboczych od dnia poinformowania 

Wykonawcy przez Zamawiającego o takiej potrzebie.  

 

§ 5. 

Wykonanie Umowy oraz odbiór 

1. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnych Zleceń wystawianych 

przez Zamawiającego Wykonawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 6 ust. 1 pkt 2 

Umowy. 

2. W ramach pierwszego zlecenia Wykonawca dostarczy urządzenia wskazane w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz stojaki na wodę. Urządzenia zostaną wydzierżawione Zamawiającemu na cały 

okres realizacji Umowy.  

3. Termin realizacji zlecenia wynosi każdorazowo 3 dni robocze od dnia złożenia zlecenia przez 

Zamawiającego.  

4. Dniami Roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

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

5. Po zrealizowaniu zlecenia sporządzony zostanie każdorazowo protokół odbioru zlecenia. 

6. Wykonawca na własny koszt i ryzyko będzie dostarczać Przedmiot Umowy do wskazanych przez 

Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego 

asortymentu oraz do zmiany pomiędzy poszczególnymi asortymentami z zastrzeżeniem, że łączna 

wartość dostaw nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych. 

8. W razie stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Przedmiotu Umowy dostarczonego w ramach 

zlecenia lub ich niezgodności z wymaganiami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

Zamawiający ma prawo odmowy ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Przedmiotu Umowy wolnego od wad w terminie 3 Dni Roboczych od skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa odmowy odbioru. 

9. Po wykonaniu Umowy a także po każdej naprawie lub wymianie Urządzeń Wykonawca 

zobowiązany jest do zabrania urządzeń na własny koszt i ryzyko. Po wykonaniu Umowy 
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Wykonawca zdemontuje i zabierze urządzenia oraz stojaki na wodę w terminie 14 dni od dnia 

zakończenia Umowy. Po dokonaniu czynności, o której mowa w zdaniu pierwszym  Strony podpiszą 

Protokół Zwrotu Urządzeń stanowiący Załącznik nr 4 „Protokół Zwrotu Urządzeń” do Umowy. 

10. Zamawiający dopuszcza zmianę zaoferowanej w Ofercie Wykonawcy wody w sytuacji wycofania 

z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanej przez Wykonawcę wody 

mineralnej i źródlanej lub wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn niezależnych od 

stron przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od 

produktu objętego Umową (w szczególności Oferty) przy zachowaniu dotychczasowych cen. 

Powyższa zmiana nie powoduje konieczności zmiany Umowy. 

11. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest przesłać 

na odpowiedni adres Zamawiającego wskazany w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy informacje dot. 

oferowanych produktów. 

 

§ 6. 

Koordynacja i nadzór wykonania Umowy  

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

oraz odpowiedzialnymi za prawidłowe wykonanie Umowy, w tym podpisywanie Protokołów 

Odbioru oraz Protokołu Zwrotu Urządzeń są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

a) Pan/Pani ………………..nr telefonu, …………….., e-mail………………….. lub 

b) Pan/Pani ………………..nr telefonu, …………….., e-mail………………….. ; 

2) po stronie Wykonawcy:  

a) Pan/Pani ………………..nr telefonu, …………….., e-mail………………….. lub 

b) Pan/Pani …………………nr telefonu, …………….., e-mail………………….. . 

2. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy, chyba że działają na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego 

przez osobę uprawnioną do reprezentacji danej Strony. 

3. Korespondencja Stron będzie przesyłana: 

1) do Zamawiającego na adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa; e-mail: kancelaria@csioz.gov.pl, 

2) do Wykonawcy na adres: …………………………………………………….….., e-mail: ………………………. 

4. Zmiana osób lub danych wymienionych w ust. 1, 3 nie powoduje konieczności zmiany Umowy.  

W przypadku wystąpienia takiej zmiany Strony wzajemnie się informują o zmianie odpowiednio 

na adresy e-mail wskazane w ust. 3. 

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

umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. W przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 
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2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w § 5 ust. 3 lub 8 Umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 150 

zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary umowne mogą być 

dochodzone niezależnie od siebie. 

3. W przypadku o którym mowa w § 8 ust. 5 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20% wartości zlecenia ustalonej jako iloczyn cen jednostkowych i liczby 

sztuk wskazanych przez Zamawiającego w zleceniu. 

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. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% maksymalnego wynagrodzenia 

o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego 

odszkodowania przewyższającego ustalone kary umowne do wysokości rzeczywistego rozmiaru 

szkody.  

 

§ 8. 

Wypowiedzenie/Odstąpienie od Umowy 

1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia/odstąpienia od 

Umowy w całości lub w części, według własnego wyboru Zamawiającego w przypadku, gdy: 

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

zachodzą uzasadnione wątpliwości, iż Umowa zostanie należycie wykonana i w umówionym 

terminie; 

2) gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartości maksymalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 

3) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, a w szczególności nie przestrzega ustalonych 

terminów lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 

wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie krótszego niż 3 dni, od wezwania przez 

Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy oraz 

usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 

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 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, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje tylko prawo do części 

wynagrodzenia za zrealizowaną i odebraną przez Zamawiającego część Umowy na podstawie 

Protokołu Odbioru. 
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4. Prawo wykonania odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie Zamawiający 

może wykonać w terminie 30 dni liczonych od wystąpienia okoliczności uprawniających 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od 

terminu określonego w § 2 Umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części zlecenia jeżeli Wykonawca 

pozostaje w zwłoce co najmniej 5 dni licząc od ostatniego dnia w którym upłynął termin realizacji 

zlecenia o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy.  

 

§ 9. 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień Umowy, 

w szczególności gdy: 

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

prawidłowego wykonania Umowy; 

2) zaistnieje uzasadniona potrzeby modyfikacji terminu wykonania Umowy lub jej zakresu, 

z przyczyn, które nie były znane w chwili zawierania Umowy i której nie można było 

przewidzieć; 

3) w przypadku przerwy w wykonania Umowy z przyczyn niezależnych od Stron; 

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

Umowy; 

5) nastąpi zmniejszenie stawki podatku od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów, 

które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy 

będzie uwzględniać aktualną stawkę podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem, że zmiana 

nie będzie dotyczyła wynagrodzenia, które zostało wypłacone Wykonawcy przed wejściem 

w  życie zmiany;  

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

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

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

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

odmiennych postanowień Umowy. 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

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

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

dla siedziby Zamawiającego. 

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

prawo polskie. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
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pod rygorem nieważności oraz winny być dokonywane w postaci aneksu do Umowy. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru zlecenia; 

Załącznik nr 4 – Protokół zwrotu urządzeń. 

 

Zamawiający Wykonawca 

……………………………..……… …………………………………….. 

(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

nr CSIOZ/……./2020 

PROTOKÓŁ ODBIORU ZLECENIA 

UMOWY NR CSIOZ/……./2020 

 

W dniu …………….……… w Warszawie Przedstawiciel Zamawiającego: Skarbu Państwa - Centrum 

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

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

dokonuje odbioru zlecenia nr …… w ramach  Umowy nr CSIOZ/………/2020. 

Lp. Nazwa wyrobu Ilość Cena jednostkowa Wartość brutto 

     

     

     

     

     

     

     

SUMA  

 

Ustalenia: 

Praca została/nie została* wykonana zgodnie z Umową. 

Wnioskuję / nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe Zlecenia.  

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

realizacji) 

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

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

 

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy: 

 

……………………………….. …………………………….. 

 

*niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

nr CSIOZ/..…./2020 

 

PROTOKÓŁ ZWROTU URZĄDZEŃ  

DO UMOWY NR CSIOZ/……/2020 

 

W dniu ……………….…… w Warszawie Przedstawiciel Zamawiającego: Skarbu Państwa - Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, …………………….…………,  

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

dokonuje zwrotu urządzeń do Umowy nr CSIOZ/…...../2020. 

Lp. Nazwa urządzenia Liczba sztuk 

   

   

 

Uwagi dodatkowe  

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

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

 

 

Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy: 

 

……………………………….. …………………………….. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Sporządził: (osoba rejestrująca pismo) 


