Umowa nr ______________________
zawarta w dniu ______________ roku w Warszawie pomiędzy:
Województwem
Mazowieckim
z
siedzibą
w:
ul.
Jagiellońska
26,
03-719
Warszawa,
NIP: 1132453940, REGON: 015528910, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
a
____________________________________ z siedzibą w ______________________, NIP ____________,
REGON ______________, zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
_____________________________________________________________________________________
łącznie zwanymi dalej Stronami.
Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. Ust.
z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) do udzielenia zamówienia objętego niniejszą umową nie zastosowano
przepisów ww. ustawy.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest: 5 szt. dostępów do baz cenowych oprogramowania kosztorysowego Norma Pro
od początku 1 kwartału 2021 r. do końca 4 kwartału 2021 r. oraz nośnika zawierających te bazy na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, w każdym kwartale, na następujący
adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4,
03-472 Warszawa.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od wad
materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikację, wiedzę i umiejętności techniczne niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy.
5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2021 r.
§ 2.
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało określone na kwotę brutto
(z VAT) w wysokości ___________ zł (słownie: __________________________________________).
2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszystkie jego roszczenia
wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
4. Wykonawca oświadcza, że zapłatę faktury należy dokonać na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
5. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia
do banku prowadzącego jego rachunek.
6. Fakturę należy wystawić na Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa, NIP 113245-39-40. a w jej treści wskazać następujące dane:
1) Nabywca usługi: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa,
NIP 113-245-39-40.
2) Płatnik/Odbiorca faktury: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa;
3) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze nr umowy.
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§ 3.
Zamawiający informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 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.
§ 4.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy
określonego w § 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust.1.
2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
Kary będą potrącane bezpośrednio z wartości faktury dotyczącej przedmiotu umowy, wystawionej przez
Wykonawcę.
4. W przypadku, jeśli potrącenie, o którym mowa w ust. 3 nie jest możliwe. Zamawiające wezwie
Wykonawcę do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty.
5. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie obowiązują niezależnie od siebie.
6. Suma kar określonych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć całkowitego wynagrodzenia umowy
brutto określonego w § 2 ust. 1.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego ustalone powyżej kary umowne.
§ 5.
1. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie
natychmiastowym (bez wypowiedzenia) lub odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia
okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia w przypadku, gdy:
1) wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne przedsiębiorstwa Wykonawcy;
2) 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;
3) Wykonawca dopuszcza się zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub wykonuje ją nienależycie
(niezgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia).
2. Postanowienia ust. 1 nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy
w przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności postanowieniach
Kodeksu cywilnego .
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Zamawiający nie traci uprawnienia
do naliczania kar umownych, określonych w § 4 umowy
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w okresie 14 dni od jej zawarcia, Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże
się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., dalej: RODO), dla
których Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego,
z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora
danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji,
w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także
danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
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§ 6.
1. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, oraz innym właściwym dla
realizacji przedmiotu umowy aktom prawnym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym
w tym: technicznych, technologicznych, organizacyjnych oraz danych osobowych powierzonych
Wykonawcy lub które Wykonawca uzyskał w jakimkolwiek czasie w związku z realizacją przedmiotu
umowy.
3. Za wszelkie szkody powstałe po stronie Zamawiającego na skutek niedotrzymania zobowiązania,
o którym mowa w ust. 3 zarówno przez Wykonawcę jak i osoby skierowane przez Wykonawcę
do realizacji umowy – odpowiada Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej
działalności, zmianie nazwy firmy oraz zmianie siedziby firmy.
5. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
6. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
7. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
1) formularz oferty Wykonawcy z dnia ______________r.– załącznik nr 1;
2) klauzula informacyjna – załącznik nr 2.
8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego
a jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

Strona 3 z 3

www.mazovia.pl

Załącznik nr 2
do umowy nr ……………………………..
Klauzula Informacyjna RODO

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Administratorem danych osobowych osób reprezentujących __________________________________, oraz osób
wskazanych przez ___________________________________________________ jako osoby do kontaktu jest
Województwo Mazowieckie, którego dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres wskazany w
ust. 1 lub adres e-mail: iod@mazovia.pl.
Dane osobowe:
1) osób reprezentujących ________________________________________________________________, będą
przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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
(ogólne
rozporządzenie
o
ochronie
danych
osobowych),
wynikającego
z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej
reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych
czynności;
2) osób wskazanych przez ___________________________________________________________, jako osoby
do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane
w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w celu realizacji niniejszej umowy. Dane
zostały podane przez ____________________________________________________, w ramach zawieranej
umowy.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie oraz będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, osobom, o których mowa w ust. 1 przysługuje prawo
żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak
również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Ponadto osobom wskazanym przez ___________________, jako osoby do kontaktu, przysługuje również
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.
______________________________________________________________________________________,
jest
zobowiązane do przekazania zapisów niniejszego paragrafu wszystkim osobom fizycznym wymienionym w ust. 1.

