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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA nr _______-/_____/2020 

zawarta pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum e-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.270.179.2020 została 

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

§ 1. 

Przedmiot Umowy  

Przedmiotem Umowy jest dostawa przełącznika SAN w ilości i zgodnie z charakterystyką określoną 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy „Opis Przedmiotu 

Zamówienia” oraz Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy „Oferta Wykonawcy” 

(zwane dalej Przełącznikami). 

§ 2. 

Termin 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt, rozpakuje i zainstaluje Przełączniki we wskazanych przez 

Zamawiającego szafach RACK w siedzibie Zamawiającego oraz przeniesie ich własność na 

Zamawiającego w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. 

2. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, 

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

§ 3. 

Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

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

(słownie: ………), w tym podatek VAT.  

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

z wykonaniem Umowy, w tym koszty dostawy i gwarancji oraz udzielonych licencji.  

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

wnioskujący o rozliczenie finansowe, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury lub rachunku uwzględniając ceny 

jednostkowe brutto Przełączników określone w Ofercie Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia (w postaci elektronicznej lub 

papierowej) na adres Zamawiającego określony w § 5 ust. 3 pkt 1 lub w sposób określony w  ust. 

8 prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, na numer rachunku bankowego Wykonawcy 

podany na fakturze lub rachunku. 
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6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego 

dyspozycji przelewu do realizacji.  

7. Wykonawca nie może dokonać cesji swoich należności wynikających z Umowy bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Zamawiający odbierze od Wykonawcy ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną związaną 

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).  

9. W przypadku kiedy przepisy prawa tego wymagają w stosunku do Wykonawcy, Wykonawca 

oświadcza, że wskazany przez niego rachunek jest rachunkiem, dla którego zgodnie z przepisami 

prawa bank prowadzi rachunek VAT oraz że wskazany przez niego rachunek widnieje w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. Bez uszczerbku dla innych postanowień umownych i przepisów prawa, 

Zamawiający dokona płatności jedynie na rachunek spełniający wymogi wskazane w zdaniu 

poprzedzającym. 

§ 4. 

Zasady realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego w ramach jednej 

dostawy Przełączników, wolnych od wad fizycznych i prawnych zgodnie z  wymaganiami 

techniczno-ilościowymi określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz do ich wniesienia 

do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz rozpakuje i 

zainstaluje Przełączniki we wskazanych przez Zamawiającego szafach RACK. Bez uszczerbku dla 

zobowiązań Wykonawcy z tytułu gwarancji, w celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, że 

gwarancja może być realizowana, jako gwarancja producenta. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o proponowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem 

co najmniej 3 dni roboczych, przekazując informację na adresy e-mail wskazane w § 5 ust. 1. 

Termin odbioru dostawy ostatecznie wskaże Zamawiający i powiadomi Wykonawcę przekazując 

tę informację na adresy e-mail wskazane w § 5 ust. 2. 

3. Odbiór Przełączników potwierdzony zostanie przez Strony w Protokole Odbioru wnioskującym o 

rozliczenie finansowe, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.  

4. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, 

może odmówić odbioru Przełączników w całości albo w części, w przypadku, gdy: 

1) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony; 

2) którekolwiek z Przełączników nie będzie oryginalny lub wolny od wad lub będzie niezgodne z 

Umową;  

3) dostarczone Przełączniki nie zostały wyspecyfikowane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

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

w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Przełączników zgodnych z Umową 

w terminie 5 dni roboczych od dnia odmowy odbioru. Przedmiotowy termin nie wpływa na 

przesunięcie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1.  

6. W przypadku niedostarczenia Przełączników zgodnych z Umową w terminie, o  którym mowa 
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w ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy albo jej części w terminie 

30 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu tej przesłanki, jednak nie później niż 

w terminie 60 dni od terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

7. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe 

w dostarczonych Przełącznikach podczas ich transportu do siedziby Zamawiającego i instalacji. 

8. Wykonawca będzie dostarczał, instalował i odbierał Przełączniki na własny koszt do  siedziby 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone Przełączniki są zgodne z załączoną dokumentacją oraz 

spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa. 

10. Wykonawca dostarczy wraz z Przełącznikami instrukcję obsługi, a także wyposażenie 

przewidziane przez producenta. 

11. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, posiada wiedzę 

i doświadczenie pozwalające na należyte wykonanie Umowy; 

2) przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do wykonywania 

Umowy; 

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. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością, przy zachowaniu zasad 

współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z najlepszą 

praktyką i wiedzą zawodową. 

§ 5. 

Koordynacja i nadzór wykonania Umowy 

1. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisania Protokołów 

Odbioru, upoważnione są osoby ze strony Zamawiającego: 

1) …… 

lub 

2) …… 

2. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy, w tym do podpisania Protokołów 

Odbioru, upoważnione są osoby ze strony Wykonawcy: 

1) …… 

lub 

2) …… 

3. Korespondencja związana z wykonywaniem Umowy będzie dostarczana osobiście lub pocztą 

tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: 

1) do Zamawiającego: Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa lub 

kancelaria@csioz.gov.pl 

2) do Wykonawcy: ………………………………………. 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
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4. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 i 2 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. 

5. Oświadczenia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w przedmiocie 

odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia Umowy lub nałożenia kary. 

6. Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 1 - 3, nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana taka 

nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku wystąpienia takiej zmiany, Strony 

wzajemnie informują się o zmianie w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem 

nieważności. 

§ 6. 

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu gwarancji na Przełączniki przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu 

Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe. 

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w dostarczonych Przełącznikach, Wykonawca 

w ramach gwarancji, o której mowa w ust. 1, zobowiązuje się do naprawy lub wymiany 

Przełączników na nowe, wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego tego faktu. 

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2, będą przyjmowane przez Wykonawcę na adres poczty 

elektronicznej wskazany w § 5 ust. 2. 

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

profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie określonym w ust. 2, 

Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy (nie tracąc przy tym gwarancji), do 

czego Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego. 

6. Zakres gwarancji obejmuje następujące czynności: 

1) diagnozę uszkodzeń; 

2) naprawa lub wymianę uszkodzonych Przełączników na nowe, w siedzibie Zamawiającego, 

wolne od wad; 

3) aktualizacji oprogramowania do najnowszej rekomendowanej przez producenta wersji 

oprogramowania, dostępnej w dniu uruchomienia; 

4) wsparcia Zamawiającemu, w czasie trwania gwarancji, w zakresie opracowywania oraz 

wdrożenia procesu aktualizacji, konfiguracji i rekonfiguracji. 

7. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z świadczeniem gwarancji w szczególności 

dojazdem, naprawą oraz wymianą Przełączników na nowe pokrywa Wykonawca. 

8. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie deklarowanych 

przez producenta funkcji użytkowych w dostarczonych Przełącznikach. 

9. Fakt awarii i ewentualnej wymiany Przełączników na nowe będzie odnotowywany każdorazowo 

w Protokole gwarancyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

10. Jeśli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

wadliwych Przełączników, Przełączniki nowe, wolne od wad, termin gwarancji i rękojmi biegnie 

od nowa od dnia instalacji wymienionych Przełączników.  
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11. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem 

o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy, której wynik będzie wiążący dla Stron. 

12. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przełączników 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie 

wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.  

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

Wykonawcy w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.  

15. Strony zrównują okres rękojmi za wady z okresem, na który została udzielona gwarancja. 

16. Wsparcie techniczne, którym mowa w ust. 6 pkt 4) będzie realizowane według poniższych zasad: 

1) Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie na wsparcie telefonicznie pod nr 

…………………………. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: …………………………., 

wskazując zakres potrzebnego wsparcia;  

2) Zgłoszenia mogą dokonywać osoby uprawnione przez Zamawiającego wskazane w §5 ust. 1; 

3) Zgłoszenia zapotrzebowania na wsparcie techniczne będzie dokonywane z wyprzedzeniem co 

najmniej 3 Dni roboczych;  

4) Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

email osoby zgłaszającej;  

5) Strony w trybie roboczym dla każdego przypadku będą uzgadniały indywidualny harmonogram 

działań. 

§ 7. 

Kary umowne 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu dostawy Przełączników określonego w § 2 

ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto niezainstalowanych Przełączników zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa terminu określonego w § 6 ust. 2. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 0,3 % wartości 

wynagrodzenia brutto za każdy Przełącznik podlegający naprawie lub wymianie zgodnie z ofertą 

Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 

3. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy w całości albo jej części lub jej wypowiedzenie nastąpi 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia 

Wykonawcy karami umownymi w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 Umowy, pomniejszonego o wynagrodzenie za wykonaną część Umowy. 

4. Kary umowne za zwłokę podlegają stosownemu łączeniu. 

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

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar 

umownych, jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne 

i w ramach tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności 
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Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku 

nieprzedstawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. Potrącenie kar umownych może być 

dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego 

upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

8. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust.1 Umowy. 

§ 8. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie lub określonych 

w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. 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 albo jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach jednak nie później niż w terminie 60 dni od terminu określonego w § 2 ust. 

1 Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie 

wynagrodzenie za zrealizowaną część Umowy.  

3. Zwłoka w dostawie powyżej 10 dni od terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 

na dostarczenie Przełączników uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy albo jej części 

w terminie 30 dni od daty powzięcia okoliczności uzasadniających prawo odstąpienia jednak 

nie później niż w terminie 60 dni od terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

4. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy 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. Prawo odstąpienia od Umowy albo jej części przysługuje Stronom 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę 

do odstąpienia, jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od terminu określonego w § 2 

ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy albo jej części w przypadkach naruszenia 

postanowień Umowy przez Wykonawcę oraz gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne 

postanowienia Umowy, po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego 

w wezwaniu do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia 

ewentualnych skutków naruszeń. Prawo odstąpienia od Umowy albo jej części, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia, jednak nie później 

niż w terminie 60 dni liczonych od terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 9. 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy 

w przypadkach, gdy: 

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

realizację przedmiotu Umowy; 

2) zmiany postanowień Umowy w sytuacji, gdy dotyczy ona zmiany producenta, modelu 

Przełączników, w szczególności w przypadku braku jego dostępności na rynku europejskim lub 

wycofania go z produkcji lub w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad 

oferowanego materiału eksploatacyjnego Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie 

przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, 

spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad, z tym, że 

cena wskazana w ofercie nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne Przełączników 

nie mogą być gorsze niż wskazane w ofercie; 

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

w celu prawidłowego wykonania Umowy; 

4) 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; 

5) 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; 

6) w wyniku zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego, mających wpływ na termin 

wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

7) w przypadku uzasadnionej konieczności zmiany sposobu organizacji prac rozumianej, jako 

procedura odbioru; 

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

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

9) Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 

przypadkach:  

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. 

zm.),  

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych,   
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– jeżeli zmiany wymienione w literach a-d powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

2.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 9 lit. a Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w 

życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

wykonawcy po zmianie Umowy. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania 

zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Zamawiającego.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 9 lit. b Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w 

życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a 

wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 

powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą 

akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które nie 

są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 9 lit. c Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. c, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 

powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. c. 

5.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 9 lit. d Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w 

życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. d, na 

kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 

zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z ze zmianą zasad, których mowa 

w ust. 1 pkt 9 lit. d. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 

pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. 
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6.  Warunkiem akceptacji wniosków, o których mowa w ust. 2-5 jest zabezpieczenie przez 

Zamawiającego środków finansowych na zmianę wynagrodzenia. Zamawiający po zaakceptowaniu 

wniosków wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy. 

7.  Zmiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 

dacie zawarcia aneksu do Umowy, o którym mowa w ust. 6. 

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

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

9. O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub 

elektronicznej pod rygorem nieważności.  

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie 

…………….. w wysokości …… zł (słownie złotych: …………………./100), tj. 5% wartości całkowitego 

wynagrodzenia z podatkiem VAT, o którym jest mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. 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. 

3. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka 

form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za zgodą 

Zamawiającego Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia w zakresie określonym w art.148 

ust. 2 Ustawy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 

zostanie zwolnione:  

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

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. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji 

bankowej albo gwarancji ubezpieczeniowej musi to być gwarancja bezwarunkowa i płatna na 

pierwsze żądanie. Jedyną podstawą płatności gwarancji będzie pisemne żądanie wypłaty 

wystawione przez Zamawiającego, nie wymagające wykazania lub uprawdopodobnienia 

jakichkolwiek innych okoliczności. Warunki gwarancji nie mogą wymagać potwierdzenia 

wiarygodności podpisów pod wnioskiem o wypłatę przez bank prowadzący obsługę rachunkową 

Wykonawcy albo inne podmioty.  

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wszelkich należności powstałych w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności kar umownych. 

§ 11 Licencje 

1. Jeżeli do wykonania przedmiotu Umowy konieczne będzie zapewnienie lub udzielenie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji, nastąpi to na zasadach określonych poniżej. 
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2. Przez Licencję należy rozumieć prawo do korzystania z oprogramowania na warunkach 

określonych w Umowie i ogólnych warunkach producenta oprogramowania wraz z wymaganymi 

elementami umożliwiającymi korzystanie z oprogramowania, w tym np. nośnikami, kluczami 

aktywacyjnymi o ile są wymagane do uruchomienia oprogramowania oraz dokumentacją 

oprogramowania o ile jest wymagana. Ogólne warunki producenta oprogramowania nie mogą być 

mniej korzystne dla Zamawiającego niż wymagania przewidziane w Umowie. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, z dniem podpisania Protokołu Odbioru 

wnioskującego o rozliczenie finansowe, Wykonawca udziela Zamawiającemu lub zapewnia 

udzielenie bezterminowej licencji (na czas nieokreślony) na nieograniczone terytorialnie 

korzystanie z oprogramowania na następujących polach eksploatacji:  

1) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania na środowiskach wskazanych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy z zachowaniem udzielonej 

licencji; 

2) korzystanie na wszystkich polach funkcjonalności zgodnie z jego przeznaczeniem 

zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

1) oprogramowanie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów 

o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz 

nieuczciwej konkurencji; 

2) posiada prawa niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami i przejmuje w  tym 

zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich; 

3) warunki korzystania z oprogramowania nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz 

Wykonawcy lub producentów oprogramowania; wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia 

za korzystanie z oprogramowania. 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. 

W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji, spór taki Strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

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

prawo polskie.  

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Wierzytelności i obowiązki Wykonawcy określone i wynikające z Umowy nie mogą być 

przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

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

i jeden dla Wykonawcy. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru; 

Załącznik nr 4 – Protokół Gwarancyjny. 

………………………………………. ………………………………………. 

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

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Sporządzony w dniu … 2020 r., w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Centrum e-Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stanisława Dubois 5A, 00-

184 Warszawa, NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną 

przyjmuje / nie przyjmuje*  

od Wykonawcy:  … z siedzibą … 

przy udziale przedstawiciela Strony: … 

Zamawiający stwierdza, że przedmiot Umowy nr ….…/…./2020 został wykonany: 

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

W ramach Umowy dostarczono i zainstalowano: 

Lp. Nazwa Przełączników  

Nr seryjny 

– (jeżeli 

dotyczy) 

Ilość (szt.) 

Cena 

jednostkowa 

brutto (zł) 

x 1 2 3 4 

1.     

2.     

 

Dostarczenie dokumentacji zgodnie z Umową.  

Gwarancja od daty podpisania niniejszego Protokołu odbioru do …… 

 

Uwagi: wymienić* lub brak uwag*………………………………………………………………………………………………. 

Wnioskuję/nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe. 

 

Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy 

 

................................................... 

 

.............................................. 

(data, czytelny podpis) (data, czytelny podpis) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr ………../…/2020 

 

PROTOKÓŁ GWARANCYJNY NR … 

 

Sporządzony w dniu ………… w związku ze zgłoszeniem reklamacji na podstawie Umowy 

nr CSIOZ/…/2020 z  dnia ………… 

Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego… 

Dokładny adres … 

Nr telefonu … 

Data nabycia towaru …  

Nazwa Przełącznika… nr seryjny … 

Cena … data produkcji …  

Producent … 

Dokładny opis wad … 

Żądanie Zamawiającego, co do sposobu załatwienia reklamacji … 

Data i podpis osoby składającej reklamację po stronie Zamawiającego: … 

Data i podpis osoby przyjmującej reklamację po stronie Wykonawcy: … 

Opinia pracownika / rzeczoznawcy Wykonawcy..… 

Decyzja pracownika Wykonawcy … 

 /niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel Zamawiającego 

 

Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

.............................................................. 

 

 

.............................................................. 

(data, czytelny podpis) (data, czytelny podpis) 

  


