
 

1 Z 20 

Centrum e-Zdrowia tel.: +48 22 597-09-27  
ul. Stanisława Dubois 5A fax: +48 22 597-09-37 NIP: 5251575309 
00-184 Warszawa biuro@cez.gov.pl | www.cez.gov.pl REGON: 001377706 

Warszawa, 2020-10-12 

WRZ.270.75.2020 

2020-24887 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Zamawiający:  

Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa. 

2. Przedmiot zamówienia:  

1) Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszczelek w skrzydłach okiennych znajdujących się 

w siedzibie Centrum e-Zdrowia.  

2) szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

3. Istotne elementy oferty:  

1) okres gwarancji: zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy; 

2) warunki płatności: zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy; 

3) termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

4) inne wymagania Zamawiającego: termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego; 

5. Wymagania dotyczące wadium – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

6. Opis sposobu obliczania ceny. 

a) Wykonawca w formularzu Oferta stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego poda cenę 

brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia oraz cenę jednostkową wymiany uszczelek w 

skrzydłach okiennych PCV i wymiany uszczelek w skrzydłach okiennych aluminiowych, wraz 

z należnym podatkiem VAT, 

b) stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  

c) wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona 

cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

d) cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania oraz uwzględniać 

wszelkie opłaty, a także podatki wynikające z realizacji zamówienia, jak również ewentualne 

upusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę. 

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, w przypadku innych kryteriów niż cena. 

Nie dotyczy 

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie dotyczy. 

9. Warunki, które winien spełniać Wykonawca: 

zostały określone w Zapytaniu ofertowym, Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Wzorze umowy, 

stanowiącymi odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego. 

10. Oferty winny być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

11. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. 
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Ofertę należy złożyć:  

1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: wzp@csioz.gov.pl 

lub 

2) na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-10-16 do godziny 10:00; 

3) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) przesłać ofertę zabezpieczoną (zaszyfrowaną) utworzonym przez Wykonawcę hasłem, 

zawierającym min 4 znaki, 

b) przesłać hasło wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy do 2 godzin po terminie składania 

ofert wskazanym w pkt 11 ppkt 2) zapytania ofertowego na nr tel. 507 218 571 tj. 

w godzinach: 10:00-12:00. 

4) W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma hasła umożliwiającego otwarcie pliku na wskazany nr 

tel. oraz w terminie, o którym mowa w ppkt 3) lub jeśli oferta nie będzie zabezpieczona zgodnie 

z wymogiem określonym w ppkt 3) lit. a), oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

12. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

13. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: 

1) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

14. Oferty, które nie spełnią wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia będą odrzucone.  

15. Oferty, które nie spełnią wymogów postawionych Wykonawcom w zakresie podmiotowym, nie będą 

uwzględniane, chyba że Zamawiający wezwie do uzupełnienia wymaganych dokumentów w zakresie 

podmiotowym. 

16. Warunki niniejszego postępowania mogą być przez Zamawiającego w każdym czasie przed terminem 

składania ofert zmienione, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców. 

17. Postępowanie może być z ważnych powodów unieważnione lub odwołane w każdym czasie, o czym 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców. 

18. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z zastrzeżeniem ust. 

19. 

19. Zamawiający może poprawić w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Opisem Przedmiotu Zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści ofert. 

O fakcie dokonania poprawki Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

20. Zamawiający wskazuje, iż nie udziela informacji w zakresie zapytania ofertowego drogą telefoniczną. 

21. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego drogą 

elektroniczną. 
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22. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, piętro 

I, pokój nr 127. 

23. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: wzp@csioz.gov.pl (dodatkowo na adres 

kancelaria@csioz.gov.pl) lub na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP. 

24. Wykonawca, po otrzymaniu informacji od Zamawiającego że jego oferta została wybrana jako oferta 

najkorzystniejsza, jest zobowiązany do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

było wymagane, oraz do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w tej 

informacji. 

25. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane, oraz niezawarcia umowy 

w terminie wskazanym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający może 

unieważnić czynność wyboru najkorzystniej oferty i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania. 

26. Przedmiotowe postępowanie jest wyłączone ze stosowania przepisów ustawy. Postępowanie 

prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum e- Zdrowia 

wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2018 z 14 lutego 2018 r. oraz 39/2018 z 19 listopada 2018 r. 

Dyrektora Centrum e-Zdrowie  oraz przepisami obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – 

Kodeks cywilny. 

27. Centrum e-Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

przetwarza dane zawarte w ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja 

i Informacja o Działalności Gospodarczej RP) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia 

publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne 

Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. 

W świetle powyższego CSIOZ informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum e- Zdrowia 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, REGON: 001377706, 

NIP: 5251575309, skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP, tel. 22 507 09 27, email: 

biuro@csioz.gov.pl  

2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Centrum e-Zdrowia, 00-

184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A; e-mail: iod@csioz.gov.pl, tel. 22 597 09 94 

3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu 

własnym zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
mailto:biuro@csioz.gov.pl
mailto:iod@csioz.gov.pl
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postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej Centrum e- Zdrowia. Przetwarzanie 

tych danych jest niezbędne, aby Centrum e- Zdrowia mogło prawidłowo wypełniać nałożone na 

nie obowiązki. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Centrum e- Zdrowia. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

a) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

b) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. 

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

11) CeZ dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

Zatwierdził: 

(-) Łukasz Chrostek 

(podpis kierownika WRZ)  

 

Załączniki:  

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2) Wzór umowy, 

3) Formularz Oferta.  
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 do Umowy 

nr CeZ/…./2020 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia: Wymiana uszczelek w skrzydłach okiennych znajdujących się  

w siedzibie Centrum e-Zdrowia 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  

2. Zakres prac: usunięcie starych uszczelek oraz położenie nowych w istniejących w siedzibie Centrum e-

Zdrowia skrzydłach okiennych: 

• Liczba skrzydeł okiennych PVC: 155 

• Liczba skrzydeł okiennych aluminiowych: 24 

3. Zamawiający zaleca przed wykonaniem usługi dokonanie wizji lokalnej w celu samodzielnego 

zapoznania się z przedmiotem zamówienia i dokonaniem pomiarów skrzydeł okiennych. 

4. Za wykonaną usługę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ceną wskazaną  

w ofercie Wykonawcy. 

5. Wykonawca po wykonaniu usługi ma obowiązek sporządzenia Protokołu z wykonanych prac  

i przekazanie go do Zamawiającego. 

6. Protokół z usługi podpisany przez obie Strony, stanowi podstawę do wystawienia faktury lub rachunku. 

7. Koszty usługi wymiany uszczelek obejmują dojazd do siedziby Zamawiającego oraz materiały 

niezbędne do jego wykonania.  

8. Podczas wykonywania prac serwisowych wykonawca ma obowiązek: 

• przestrzegania przepisów bhp i p.poż, 

• utrzymania porządku w pomieszczeniach podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu. 

9. Płatność za zrealizowanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej/go 

faktury lub rachunku w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego faktury lub 

rachunku. 

10. Na wykonane prace i zastosowane materiały Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji.  
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

WZÓR UMOWY NR CeZ/……/2020 

 

zawarta pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Centrum e-Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 

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

„Stroną” reprezentowanym przez:  

……………………………, 

a  

………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, 

reprezentowanym przez ………………………….. 

 

zwanymi dalej łącznie  „Stronami”, 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WRZ...2020 została zawarta 

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

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest wymiana uszczelek w skrzydłach okiennych (dalej również: Prace serwisowe) 

znajdujących się w siedzibie Centrum e-Zdrowia w Warszawie przy ul. Dubois 5a, w zakresie określonym w 

Umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (zwanym dalej „OPZ”) i 

w Ofercie Wykonawcy (zwanej dalej „Ofertą”) stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

§ 2. 

Termin 

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wynosi 

……………. zł brutto (słownie złotych: …………………. …../100), w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w 

tym w szczególności wykonanie prac oraz cenę zakupionych i wykorzystanych materiałów 

eksploatacyjnych niezbędnych do wymiany przedmiotowych uszczelek w tym koszty dojazdu 

Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury/rachunku w terminie 30 dni od daty doręczenia na adres e-mail: kancelaria@csioz.gov.pl 

rachunku elektronicznego lub faktury elektronicznej albo doręczonej do siedziby Zamawiającego 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
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prawidłowo wystawionej faktury/rachunku lub w sposób określony w ust. 10 na numer rachunku 

bankowego Wykonawcy podany na rachunku lub fakturze. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ma świadomość, że ze względu na 

uwarunkowania budżetowe Zamawiającego, zobowiązuje się podjąć wszelkie starania, aby dostarczyć 

Zamawiającemu ostatnią fakturę/rachunek do 14 grudnia 2020 roku. 

5. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy 

i może nastąpić poprzez złożenie pisemnej informacji. 

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku będzie podpisany przez Strony Protokół 

wnioskujący o rozliczenie finansowe pracy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

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

realizacji. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji swoich należności wynikających z Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie wierzytelności pieniężne 

powstałe z tytułu Umowy w tym, w szczególności, kary umowne, przy czym potrącenie, nie ogranicza 

w żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego.  

10. 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 roku, poz. 2191). 

Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do 

Zamawiającego za pośrednictwem platformy. 

11. 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.  

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, 

stosowanymi normami technicznymi i przepisami obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów 

przeciwpożarowych oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie następstwa wynikające z 

nieprzestrzegania tych przepisów. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody w mieniu Zamawiającego 

powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a wynikłych w związku z realizacją przez 

Wykonawcę Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na czas realizacji Umowy miejsca, w których 

będą świadczone Prace serwisowe. 
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6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

przeszkodach mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

7. Po zakończeniu prac będących Przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia 

porządku i czystości na terenie objętym pracami. 

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

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5. 

Warunki realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Prac serwisowych w terminie wskazanym w 

Harmonogramie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie uzgodniony w formie pisemnej lub 

elektronicznej, przez osoby wskazane w § 6 ust. 1 Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

podpisania Umowy. 

3. Za Dni robocze, o których mowa w Umowie, uważa się dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy 

obowiązujących u Zamawiającego. 

4. W ramach Prac serwisowych Wykonawca dokona wymiany uszczelek okiennych zgodnie z 

warunkami opisanymi w Załączniku nr 1 (OPZ). 

5. Prawidłowa realizacja przez Wykonawcę Prac serwisowych zostanie potwierdzona przez 

Zamawiającego w formie pisemnej poprzez podpisanie Protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 

3 do Umowy.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy z udziałem podwykonawców, 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania i zaniechania 

własne.  

7. W razie zagrożenia, iż przedmiot Umowy nie zostanie przez Wykonawcę wykonany w terminie lub w 

sposób należyty, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie Usługi innej osobie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

§ 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 do dokonywania czynności związanych 

z jej wykonaniem są: 

1) po stronie Zamawiającego:  

a) ……….. nr telefonu, …………….., e-mail………………….. ; 

2) po stronie Wykonawcy:  

a) ………………., nr tel. +……………. e-mail: ……………lub 

b) ………………………. nr tel., …………….., 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: 
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1) do Zamawiającego na adres: Centrum e- 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. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o zmianie danych, o  których 

mowa w ust. 1 lub 3. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, staje się skuteczna 

z chwilą pisemnego powiadomienia o niej drugiej Strony. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

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

wysokości, w przypadku: 

1) uchybienia terminowi Prac serwisowych określonego w Harmonogramie - w wysokości 0,8% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) uchybienia terminowi usunięcia wady o którym mowa w § 10 ust. 4 lit.b stwierdzonych w okresie 

gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % pozostałego z maksymalnego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy pomniejszonego o wartość części Umowy, za którą 

Wykonawca dostarczył Zamawiającemu faktury za Przedmiot umowy i należycie wykonał tą część. 

Odstąpienie częściowe wywołuje skutek na przyszłość; 

4) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

- w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i  w ramach 

tego kary umowne mogą być pokrywane lub potrącane z każdej należności Wykonawcy, w 

szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 

faktury. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co 

Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego 

potwierdzenia. 

4. Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych z różnych tytułów wskazanych w Umowie.  

5. Kary umowne nie mogą przekroczyć wysokości 40% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 Umowy.  

 

§ 8. 

Odstąpienie od Umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, według własnego 

wyboru, w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
mailto:alpinbud.warszawa@gmail.com
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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; 

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

uzasadnione wątpliwości, iż Umowa zostanie należycie wykonana i w umówionym terminie; 

3) 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; 

2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może wykonać 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do 

odstąpienia jednak nie później niż w terminie 60 dni liczonych od dnia określonego w § 2 Umowy. W 

takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część 

Umowy. 

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

umownej wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje w szczególności możliwość zmiany Umowy w przypadku:  

1) zmiany postanowień Umowy będącej 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;  

2) zmiany Przedmiotu Umowy polegającej na jego zmniejszeniu bądź ograniczeniu w wyniku braku 

posiadania przez Zamawiającego środków na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z 

pierwotnymi warunkami; w tym przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu 

zmniejszeniu;  

3) zmiany Przedmiotu Umowy polegającej na jego zmniejszeniu bądź ograniczeniu w wyniku zmian w 

strukturze i organizacji Zamawiającego lub innych jednostek/organów, mających wpływ na zakres 

prac Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie 

ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;  

4) zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub od Zamawiającego lub w przypadku zajścia okoliczności, 

które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w 

momencie wszczęcia postępowania;  

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 lub elektronicznej pod rygorem nieważności. 

4. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych, osób 
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upoważnionych do kontaktu, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie drugą Stronę. 

 

§ 10. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela rękojmi na Prace serwisowej, jak i na całość Przedmiotu Umowy na okres 24 

miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru o którym mowa w § 3 ust. 6. 

2. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonane Prace 

serwisowe na warunkach określonych w Umowie. 

3. Gwarancja zaczyna biec od dnia podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6. 

4. Zgłaszanie wad w ramach gwarancji:  

a) Wady będą zgłaszane w Dni robocze,  

b) Czas wymiany uszczelnienia na nowe nastąpi w terminie 5 Dni roboczych od momentu 

zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Strony zgodnie postanawiają, że pod pojęciem wad rozumieją uszkodzenie jednego lub więcej 

elementów uszczelki, lub nieszczelność okna, w którym uszczelka była wymieniana przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania wad w ramach gwarancji za pośrednictwem wiadomości e-

mail: ……….., lub za pośrednictwem systemu zgłoszeń udostępnionego przez Wykonawcę. 

6. Usunięcie wad nastąpi poprzez wymianę uszczelek (uszczelki) na nowe. W przypadku wymiany 

uszczelek na nowe, okres gwarancji dla wymienionych uszczelek na skrzydłach okiennych biegnie na 

nowo od daty ponownego uszczelnienia skrzydła okiennego. 

7. W przypadku, gdy opóźnienie w usuwaniu wad uszczelek w stosunku do terminu wskazanego w ust. 4, 

będzie trwało dłużej niż 5 Dni roboczych, Zamawiający ma prawo (wedle własnego wyboru) usunąć 

wady uszczelek na koszt i ryzyko Wykonawcy lub powierzyć usunięcie wady uszczelki innej osobie na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze wykonanie), na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. W 

przypadku zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów zastępczego wykonania nastąpi, 

według wyboru Zamawiającego, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, 

którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 14 dni od jej otrzymania lub potrącenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 

Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

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

profesjonalny zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży. 

9. Realizacja obowiązków gwarancyjnych podlegać będzie dokumentowaniu przez Wykonawcę 

w Protokole gwarancyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

10. Koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Wykonawcę. 

11. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu 

przepisu art. 5772 Kodeksu cywilnego.  

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

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

siedziby Zmawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
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3. Prawem właściwym do oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo 

polskie. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, w tym zmiany Harmonogramu, wymagają zachowania formy 

pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 

zawartych w Umowie. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

7. Umowa zostaje zawarta w dniu podpisania Umowy przez ostatnią ze Stron. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Przeglądu serwisowego/naprawy zgłoszonego uszkodzenia; 

Załącznik nr 4 – Harmonogram. 

Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Gwarancyjnego 

 

2020-10-12 

 

(-) ……. 

 

…….. 

………………………………………. 

 

 

 

(-) ……. 

 

…….. 

………………………………………. 

(data i podpis Zamawiającego) (data i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

nr CeZ/…../2020 

 

Oferta Wykonawcy  
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Załącznik nr 3 do Umowy 

nr CeZ/…./2020 

 

PROTOKÓŁ Z WYMIANY USZCZELEK 

1. Niniejszy protokół sporządzony jest w oparciu o postanowienia Umowy nr CeZ/…../2020 

2. Osobami podpisującymi protokół są osoby uprawnione, tj.: 

- ze strony Zamawiającego: ………………… 

- ze strony Wykonawcy: ………………… 

Przedmiot Umowy nr CeZ/……../2020 został zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie/niezgodnie  

z Umową*. 

□  

Lp. 

N
r p

o
m

ieszczen
ia 

W
ym

ian
a 

u
szczelek TA

K
/N

IE 

U
w

agi 
1 127   

2 126b   

3 125b   

4 121   

5 120   

6 119   

7 118   

8 114   

9 113   

10 112   

11 111   

12 110   

13 109   

14 108   

15 107   

16 105   

17 104   

18 103   

19 102   

20 101a   

21 231b   

22 230b   

23 230a   

24 229   
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25 228   

26 227   

27 226   

28 224   

29 222   

30 220   

31 219   

32 218   

33 217   

34 209   

35 208   

36 207   

37 206   

38 205   

39 204   

40 203   

41 202   

42 201   

43 329   

44 328   

45 327   

46 326   

47 325   

48 324   

49 323   

50 322   

51 321   

52 320   

53 319   

54 318/317/316   

55 314   

56 313   

57 312   

58 311   

59 310   

60 309   

61 308   

62 307   

63 306   

64 305   
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65 302   

66 301   

 

Wnioskuję / nie wnioskuję** o rozliczenie finansowe pracy.  

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

w realizacji)  

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

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

Przedstawiciel Zamawiającego:   Przedstawiciel Wykonawcy: 

 

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

 

**niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

nr CeZ/…./2020 

 

Harmonogram wymiany – uzgodniony między stronami na warunkach § 5. Umowy 

 

Data rozpoczęcia 

prac serwisowych 

Data zakończenia 

prac serwisowych 

Godziny w jakich 

planowane są prace 

Uwagi 

    

 

Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy 

 

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

 

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

(data, czytelny podpis) (data, czytelny podpis) 
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Załącznik nr 4 do Umowy CeZ/……/2020 

 

PROTOKÓŁ GWARANCYJNY NR … 

Sporządzony w dniu ... w związku ze zgłoszeniem reklamacji na podstawie Umowy nr CeZ/…./2020 

Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego ... 

Dokładny adres: Centrum e-Zdrowia  

ul. Stanisława Dubois 5A 

00-184 Warszawa 

 

Dokładny opis wad ... 

Żądanie Zamawiającego co do sposobu załatwienia zgłoszenia ... 

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie po stronie Zamawiającego: ... 

Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie po stronie Wykonawcy: ... 

Opinia pracownika / rzeczoznawcy Wykonawcy... 

Decyzja pracownika Wykonawcy ... 

 

Przedstawiciel Zamawiającego Przedstawiciel Wykonawcy 

 

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

 

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

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

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego/ 

Załącznik nr 2 do Umowy nr CeZ/…./2020 

 

…..……………………., ….………………….. 

(miejscowość data) 

WRZ.270.75.2020 

OFERTA 

 

 

na „Wymianę uszczelek w skrzydłach okiennych znajdujących się w siedzibie Centrum e-Zdrowia” 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 

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

NIP: ....................................................................................................................................* 

REGON: .............................................................................................................................* 

2. Cena Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia obejmująca wszelkie obciążenia 

związane z realizacją Umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, wynosi ……………… złotych 

brutto (słownie: …………………………………/100), w tym: 

Lp. Nazwa 
Liczba 
sztuk 

Cena jednostkowa  
[zł brutto] 

Razem w zł  
(D = B x C) 

A B C D 

1. 
Wymiana uszczelek w skrzydłach 
okiennych PCV 

155   

2. 
Wymiana uszczelek w aluminiowych 
skrzydłach okiennych 

24   

 

3. Oferujemy termin realizacji zamówienia: zgodnie z § 2 Wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do 

Zapytania ofertowego. 

4. Płatność: zgodnie z § 3 Wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

5. Oświadczamy, że wynagrodzenie Wykonawcy określone w pkt 2 uwzględnia wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i uznaję się związany określonymi w nim 

postanowieniami. 

8. Oświadczamy, iż spełniamy warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 
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9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są (jeżeli 

dotyczy): 

1) ………………………………………; 

2) ……………………………………….; 

 

 

(podpis osoby uprawnionej do 
składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy)  
 


