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Załącznik nr 4 do Zaproszenia 

A-AZ-22-300/10/20 

 

Istotne postanowienia umowy (WZÓR ) 

 

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

 

Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000069210, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, numer NIP 

5250008732, Regon 000288461, w imieniu i na rzecz którego działa:  

……………………………………………. zwanym dalej „Zamawiającym”  

a  

……………………. z siedzibą w …..-….. ………, ul. …… …/…., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla …..……, …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …….., 

wysokość kapitału zakładowego: ………….. zł, numer NIP ……., REGON ………,  

lub  

……………….., zamieszkałym w ………………. (…..-…….), przy ul. …………., prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą …………….. z siedzibą w ………………., przy ul. ……………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: ……….., REGON: ………….., zwanym dalej 

„Wykonawcą”, 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a każdy osobno 

„Stroną”. 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  została zawarta 

umowa, zwana dalej Umową, o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa dostarczenia rozwiązań chmurowych, w ilości 

LP. Nazwa ilość 

1. Baza danych Azure SQL Database 10GB 1 

2. Baza danych Azure SQL Database  5GB 1 

3. PowerBI Embedded – typ węzła A1 1 
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2. Termin realizacji umowy: świadczenie usługi przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu uruchomienie wskazanych usług w ciągu 24 (dwudziestu czterech) 

godzin od otrzymania mailowo dyspozycji od Zamawiającego. 
§ 2 

Wynagrodzenie 
1. Z tytułu należytej realizacji Przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy (Załącznik nr 1 do umowy), w całym okresie trwania umowy, Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego wynagrodzenie  w łącznej wysokości ………………. złotych brutto (słownie: ……………) w tym 
podatek VAT …%.  

2. Zamawiający określa maksymalny poziom usług jaki zamierza wykorzystywać z zastrzeżeniem możliwości 
wyłączenia/zawieszenia danych usług w dowolnym momencie (dotyczy pozycji 3 PowerBI Embedded – typ 
węzła A1 o którym mowa w § 1 ust. 1.) 

3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu niezmienną cenę świadczonych usług  przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

4. Rozliczanie z wykonywania czynności będących Przedmiotem Umowy dokonywane będzie w okresach 1-
miesięcznych , za faktycznie wykorzystane usługi. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych transzach w 
wysokości ………. zł (słownie: …………….) złotych brutto każda, zgodnie z oferta Wykonawcy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie  za dostarczone rozwiązanie w terminie 
30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

6. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 6 spowoduje ponowne 

naliczenie 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowych lub brakujących 
dokumentów. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu uruchomienie wskazanych w Opisie Przedmiotu zamówienia (załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy)  usług w ciągu 24 godzin od otrzymania mailowo dyspozycji od Zamawiającego. 
2. Dla potrzeb realizacji niniejszej umowy Strony ustalają następujące dane kontaktowe: 

1) Wykonawca: …………………. 
2) Zamawiający…………….. 

3.  Faktury VAT i wszelkie pisma, oprócz zamówień, doręczone będą przez Strony na następujący adres: 
1) Wykonawca:  
2) Zamawiający: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24. 00-

791 Warszawa. 
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych w ust. 2 i 3. 

Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie do której jest adresowane. 
5. Niepowiadomienie o zmianie danych o których mowa w ust. 2 lub 3, skutkuje przyjęciem, iż pisma 

adresowane na ostatni prawidłowo wskazany adres zostały skutecznie doręczone. 
6. Zmiana wskazana w ust. 4 nie wymaga formy aneksu. 
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§ 4 

Kary umowne 

1. W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do naliczania kar 

umownych w wysokości 1% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1  umowy, za każdy dzień 

opóźnienia w terminie realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy.   

2. Niezależnie od postanowienia ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy 

przez Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym zachowując 

prawo do dochodzenia kary umownej naliczonej na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu.  

3. Niezależnie od postanowienia ust. 1, w przypadku niewykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy , o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu zamówienia, 

potrącając kwotę kar umownych wyliczoną zgodnie z postanowieniem ust. 1 - 2 bezpośrednio  z faktury VAT, 

wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Powstała należność, wynikająca z 

naliczonej kary umownej będzie potrącana z faktury VAT po uprzednim pisemnym poinformowaniu 

Wykonawcy o nałożonej karze i jej wykonalności.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, w 

przypadku kiedy wysokość szkody przewyższy wysokość kary umownej.  

 
§ 5 

Zmiany 

1. Zmiana lub uzupełnienie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.   

3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany postanowień 

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym 

zakresie: 

1) zmiany wynikającej ze zmiany przepisów prawnych związanych z umową, zgodnie z terminem 

obowiązywania w/w przepisów, 

2) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) 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, 
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w us

tawie z dnia 4 października 2018 r. opracowniczych planach kapitałowych, 

        - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

5. Ustala się następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 

dokonywania zmian określonych w ust. 3 pkt 2): 

1)  Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w ust. 3 pkt 2) niniejszej umowy – w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia oraz przedstawić w tym 

terminie szczegółową kalkulację wzrostu kosztów wykonania zamówienia objętego niniejszą umową wraz 

z dokumentami potwierdzającymi powyższe okoliczności. Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności określonych w art. 

142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ich rzeczywistego wpływu na wzrost kosztów 

wykonania zamówienia.  

2) obowiązek udowodnienia wpływu w/w zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia objętego 

niniejszą umową obciąża Wykonawcę. 

3) okoliczności powoływane przez Wykonawcę muszą pozostawać w ścisłym związku  

z zakresem obowiązków Wykonawcy wynikających z wykonania zamówienia objętego niniejszą umową. 

4)  zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu 

do umowy pod rygorem nieważności. 

5)  Brak zgody Zamawiającego na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy nie stanowi podstawy do rozwiązania 

niniejszej umowy. 

6. Dopuszczalne są również nieistotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której wyłoniono Wykonawcę.  

 

 

§ 6 

Klauzula informacyjna 

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 

Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa; 
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2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, mail: iod@pzh.gov.pl, tel. 22 542 13 89; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 

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

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji usługi/umowy. 

 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla  

Wykonawcy. 

 
 

Zamawiający                                                     Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
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