Umowa nr …………………………
zawarta w dniu …………………… 2020 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową” pomiędzy:
Województwem Mazowieckim, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego na podstawie uchwały
nr 453/121/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia
do realizacji zamówień, których przedmiotem są działania promocyjne i informacyjne w ramach projektu
pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się
koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, działają:
1) ………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………
a
………………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,
zwanych łącznie „Stronami” lub osobno „Stroną”.
Niniejsza Umowa realizowana jest w ramach Projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja
pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa
mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, we współpracy z Partnerami Projektu,
których wykaz znajduje się w Załączniku nr 4 do Umowy.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.)
do niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów powołanej ustawy.
§1.
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie i dostarczenie asortymentu, a w stosunku do jego części
również jego montaż, szczegółowo określonego w Załączniku Nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu
zamówienia”, zwany jako „Przedmiot Umowy”.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i umiejętności techniczne niezbędne do
realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia do 50% ilości asortymentu określonego jako
Przedmiot Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, na adres wskazany w § 9 ust. 1 pkt 2, o zwiększeniu
ilości asortymentu, o którym mowa w ust. 3, najpóźniej w terminie do 60 dni od dnia podpisania
Umowy. Jednocześnie, po uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający wskaże harmonogram dostaw.
Wynagrodzenie za dodatkowy asortyment zostanie obliczone według cen z oferty wykonawcy
stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.
§2.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, dostarczenia i ewentualnego montażu asortymentu
w następujących terminach:
1) 7 dni od dnia zawarcia Umowy w zakresie asortymentu wymienionego w pkt 1-3
Załącznika nr 1 do Umowy;
2) 40 dni od dnia zawarcia Umowy w zakresie asortymentu wymienionego w pkt 4
Załącznika nr 1 do Umowy.
2. Zamawiający w dniu zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy dane kontaktowe osób wskazanych
do kontaktu po stronie Partnerów Projektu oraz projekty graficzne do wykonania asortymentu
wymienionego w Załączniku nr 1 do Umowy.

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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3. Wykonawca ponosi koszty i pełną odpowiedzialność za transport asortymentu do lokalizacji, o
których mowa w § 3 ust. 3, ich załadunek i rozładunek, oraz - jeśli dotyczy - montaż.
4. Przedmiot Umowy należy wykonać zgodnie z wymogami i wytycznymi Zamawiającego,
z obowiązującymi przepisami prawa, normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i z należytą
starannością wynikającą z zawodowego charakteru działalności Wykonawcy. Przedmiot umowy
zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, Wykonawca pokryje koszty związane
z zakupem materiałów wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy, a także koszty montażu.
5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów bhp w każdym miejscu montażu tablicy
informacyjno-pamiątkowej i uporządkować miejsca montażu po zakończeniu montażu, przy czym
montaż tablic nastąpi każdorazowo po uprzednim uzgodnieniu szczegółowego terminu i sposobu
montażu z Zamawiającym/Partnerem Projektu - dysponentem terenu, określonym w Załączniku Nr
4 do Umowy, gdzie będą zamontowane tablice.
6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania Przedmiotu
Umowy osobie trzeciej.
§3.
1. Odbiór Przedmiotu Umowy będzie następował sukcesywnie. Tablice informacyjno-pamiątkowe
będą odbierane zgodnie z harmonogramem montażu przedstawionym przez Wykonawcę,
uzgodnionym z Zamawiającym i Partnerami Projektu.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w terminie 5 dni
od dnia zawarcia Umowy.
3. Dostawa:
1) asortymentu wymienionego w pkt. 1-3 Załącznika nr 1 nastąpi do siedziby
Zamawiającego, tj. na adres:
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa (lokalizacja);
2) oraz montaż tablic informacyjno-pamiątkowych, o których mowa w pkt 4 Załącznika nr
1 nastąpi w miejscach (lokalizacjach) realizacji Projektu na terenie Województwa
Mazowieckiego wyszczególnionych w Załączniku nr 4.
4. Z dostawy asortymentu wymienionego w pkt. 1-3 Załącznika nr 1 oraz z dostawy i montażu każdej
tablicy, o której mowa w pkt 4 Załącznika nr 1 Wykonawca ma obowiązek sporządzić protokół
odbioru częściowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy (odbiory
częściowe).
5. Zamawiający upoważnia do dokonania odbioru częściowego, w zakresie tablicy informacyjnopamiątkowej, każdego Partnera Projektu, w siedzibie którego ma być dokonany jej montaż, poprzez
podpisanie protokołu odbioru częściowego z adnotacją „bez uwag” albo do zgłoszenia uwag.
6. Zamawiający, a w jego imieniu również Partner Projektu mają prawo nie dokonać odbioru
częściowego z uwagi na występujące w Przedmiocie Umowy wady lub usterki.
7. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, od daty przekazania uwag, o których
mowa w ust. 6, zobowiązany jest do ich usunięcia w całości, na własny koszt i zgłoszenia gotowości
do ponownego odbioru.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni uwag, o których mowa w ust. 6 lub gdy będą one
uwzględnione niezgodnie z tym co zgłosił Zamawiający lub w jego imieniu Partner Projektu,
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
wykonania prac mających na celu uwzględnienie uwag Zamawiającego i żądania kary umownej
określonej w § 5.
9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania co najmniej 3 zdjęć każdej zamontowanej tablicy, która
zostanie odebrana na zasadach określonych w ust. 4 i przekazania ich Zamawiającemu, w wersji
elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 9 ust. 1 pkt 1, niezwłocznie, ale nie później niż w
terminie 3 dni roboczych po zakończeniu montażu, którego dotyczą.
10. Potwierdzeniem wykonania całego Przedmiotu Umowy będzie podpisanie przez Strony Końcowego
Protokołu Odbioru, które nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich protokołów odbioru
częściowego z adnotacją „bez uwag” wraz ze wszystkimi zdjęciami, o których mowa w ust. 9.
11. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Wykonawca, z dniem przekazania
Zamawiającemu zdjęć w sposób określony w ust. 9, przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa
autorskie do zdjęć, o których mowa w ust. 9, prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie praw
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zależnych do nich, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących
polach eksploatacji:
a) utrwalanie dowolną techniką na jakichkolwiek nośnikach;
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie, w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką;
d) publiczne wykorzystanie (wykonanie, wystawienie, odtworzenie, wyświetlenie), w
szczególności poprzez udostępnienie zdjęć wszystkim zainteresowanym;
e) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
f) rozpowszechnianie zdjęć lub ich kopii, każdym znanym sposobem i techniką, w
tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci
komputerowej, w tym w sieci Internet;
g) wprowadzenie do pamięci komputera,
h) wypożyczenie utworu lub udostępnienie zwielokrotnionych jego egzemplarzy,
i) wprowadzenie utworu w całości lub w części do sieci Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika
łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci,
12. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zdjęcia Przedmiotu Umowy nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od
obciążeń prawami osób trzecich.
§4.
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy (Wynagrodzenie
brutto) zostało ustalone na łączną kwotę brutto (z VAT) ……………… zł (słownie:
………………………).
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisanie przez Zamawiającego
Końcowego Protokołu Odbioru, o którym mowa w §3 ust. 10.
3. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 3 dni od dnia podpisania Końcowego Protokołu Odbioru
i dostarczy ją Zamawiającemu.
4. Fakturę należy wystawić na Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, ze
wskazaniem następujących danych:
1) Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-3940.
2) Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska
26, 03-719 Warszawa;
3) numer niniejszej Umowy.
4) nazwa Projektu.
5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
………………………………, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego
polecenia przelewu do banku prowadzącego jego rachunek.
7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
§5.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych w następujących przypadkach:
1) za każdy dzień zwłoki w dostawie bądź montażu asortymentu, względem terminów, o których
mowa w §2 ust. 1. odnośnie każdej lokalizacji z osobna, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
0,5% Wynagrodzenia brutto jednak nie więcej niż 10% Wynagrodzenia brutto;
2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy częściowym odbiorze
Przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji, liczony od daty wyznaczonej do usunięcia wad,
Wykonawca zapłaci 0,5% Wynagrodzenia brutto jednak nie więcej niż 10% Wynagrodzenia
brutto;
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3) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
3. Przypadki naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 obowiązują niezależnie od siebie.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia
brutto.
§6.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot Umowy:
1) dla asortymentu, o którym mowa w pkt 2 i 3 Załącznika nr 1 – 2 lata od podpisania protokołu
odbioru częściowego dla tego asortymentu,
2) dla asortymentu, o którym mowa w pkt 4 Załącznika nr 1 – 5 lat od dnia podpisania Końcowego
Protokołu Odbioru.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 1, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę lub usterkę przed upływem ww. terminu.
3. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się względem Zamawiającego do
bezpłatnego usunięcia wszelkich ujawnionych wad i usterek w wykonaniu Przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w okresie gwarancji, w usunięciu wad lub usterek, przekraczającej
3 dni, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad Przedmiotu Umowy, osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji i prawa do naliczania kary umownej, o której
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.
5. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu rękojmi.
§7.
1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy gdy:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku za pomocą, którego
Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przez podmioty i osoby trzecie na mocy orzeczenia
właściwego organu;
2) Wykonawca dopuszcza się zwłoki w realizacji poszczególnych rodzajów asortymentu
wyszczególnionego w Załączniku nr 1 trwającej dłużej niż 7 dni w stosunku do terminów
wskazanych w §2 ust. 1,
3) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób nienależyty mimo wezwania Zamawiającego w
przedmiocie prawidłowej realizacji Umowy.
2. Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki, będącej
podstawą do odstąpienia od Umowy. Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy wywoła skutek ex
nunc. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za część Przedmiotu Umowy, która została odebrana.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej.
§8.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż
określony w niniejszej Umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku
z realizacją niniejszej Umowy, z wyjątkiem:
1) informacji publicznie dostępnych;
2) informacji, w których posiadanie Wykonawca wszedł, bez naruszenia prawa, z innych źródeł;
3) informacji, co do których Zamawiający pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie
w innym celu.
2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie
do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony w niniejszej
Umowie informacji, o których mowa w ust 1.
3. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa do żądania udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym
postępowaniem.
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4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania poufności, o którym
mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
§9.
1. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji i kontaktu:
1) Zamawiający:
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, email: covid19@mazovia.pl;
2) Wykonawca: …………………….., e-mail: …………………..; tel.: …………………...
2. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu do korespondencji
i kontaktu, o którym mowa w ust. 1. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane
w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3. Zaniechanie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany
ust. 1 uznaje się za doręczone.
4. Do kontaktów roboczych Strony wskazują następujące osoby:
1) Zamawiający: …………….., email: ……………., tel. ………………………..
2) Wykonawca: …………….., email: ……………., tel. ………………………..
§10.(dotyczy jeśli wykonawca złożył odpowiednie oświadczenie)
1. Nie później niż w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie
umowy o pracę (min. na czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy) osobę, która spełnia warunki
klauzuli społecznej, deklarowanej w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedstawia Zamawiającemu dokumenty potwierdzające
zatrudnienie osoby wskazanej w ust. 1.
3. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić aktualne dokumenty
potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osobę będącą pracownikiem,
o którym mowa w ust. 1.
§11.
1. Sprawy nieuregulowane Umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych
dla realizacji przedmiotu Umowy obowiązujących aktów prawnych.
2. Wykonawca oświadcza, że wiadome mu jest, iż treść niniejszej Umowy jest informacją publiczną,
która podlega udostępnieniu na warunkach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r.,
o dostępie do informacji publicznej, (Dz. U z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.), na co niniejszym
Wykonawca wyraża zgodę.
3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji niniejszej Umowy sądem miejscowo
właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje Przedmiot
Umowy, jak za własne działania i zaniechania.
6. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy,
w szczególności zobowiązań finansowych, na rzecz osoby trzeciej.
7. W przypadku naruszenia postanowień ust. 6, Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
8. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia
2) Oferta Wykonawcy z dnia .
3) Wzór protokołu odbioru częściowego
4) Zestawienie lokalizacji montażu
9. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca
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Informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania
zgodny z normami:
 PN-EN ISO 9001:2015-10 – System Zarządzania Jakością,
 PN-EN ISO 14001:2015-09 - System Zarządzania Środowiskowego,
 PN-ISO/IEC 27001:2014-12 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 OHSAS 18001:2007 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 PN-ISO 37001:2017-05 – System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi,
 PN-ISO 26000 – System Społecznej Odpowiedzialności.
Ponadto dokłada należytej staranności w zakresie przestrzegania zasad mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ochronę
środowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przeciwdziałanie korupcji.
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