Umowa nr ………………………………..
zawarta w dniu …………………….. w Warszawie pomiędzy:
Województwem Mazowieckim z siedzibą ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON:
015528910, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
a
……………………………………. przy ul……………………………………………., zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
…………………………….. pod KRS ……………………., NIP: ……………………., REGON: ……………………,
o kapitale zakładowym w kwocie ………………… zł, zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
łącznie zwane Stronami, a każda z osobna również Stroną
Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. Ust.
z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) do udzielenia zamówienia objętego niniejszą umową nie zastosowano
przepisów ww. ustawy.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie aktualizacji i obsługi serwisowej następujących
systemów komputerowych: FORIS, Analiza Przewozów, Analiza Przewozów-Rozliczenia. Zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia ………….. stanowiącą - załącznik nr 1.
2. Odbiorcami usług, o których mowa w ust. 1 są Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie i wszystkie jego Delegatury (Płock, Ciechanów, Siedlce, Radom, Ostrołęka, Piaseczno,
Wołomin, Żyrardów).
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności oraz możliwości techniczne niezbędne
do właściwego wykonania przedmiotu umowy.
4. Urząd funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:201510 – System Zarządzania Jakością, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 – System Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji, PN-EN ISO 14001:2015-09 – System Zarządzania Środowiskowego, PN-ISO
45001:2018-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO 37001:2017-05 – System
Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000 – System
Społecznej Odpowiedzialności.
5. Przy wydatkowaniu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego należy dokładać należytej staranności
w zakresie przestrzegania zasad mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ochronę
środowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeciwdziałanie korupcji;
w szczególności należy zachować szczególną dbałość o środowisko naturalne, m.in. nie mogą być
finansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego zakupy plastikowych sztućców, talerzy, kubków itp.
§ 2.
1. Świadczenie usług, o których mowa w §1 polega na:
1) dostarczaniu na koszt Wykonawcy nowych wersji systemu, wynikających ze zmian funkcjonalnych;
2) dostarczaniu na koszt Wykonawcy modyfikacji systemu wymuszonych zmianą przepisów;
3) zapewnieniu nieodpłatnego dostępu do internetowego serwisu wymiany danych;
4) obowiązku udzielania konsultacji telefonicznej w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 16.00.
2. Przy aktualizacjach wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2. licencja na wyższą wersję systemu udzielana jest
w momencie instalacji wyższej wersji systemu przez Wykonawcę, na warunkach identycznych jak określone
w umowie licencyjnej systemu.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) do dostarczania Zamawiającemu nowych wersji systemu z instrukcją instalacji i wykazem
wprowadzonych zmian oraz prowadzenia konsultacji przez ogólnodostępne kanały dostępowe
Wykonawcy (telefon, e-mail, www);
2) dołożenia wszelkich starań, aby systemy określone w § 1 ust. 1 funkcjonowały bezawaryjnie;
3) dostarczania aktualizacji systemu wolnych od wszelkich wad powstałych w wyniku błędnej i
niewłaściwie wykonanej pracy nad rozwojem systemu;
4) odpowiadania na zlecenia zgłaszane przez Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, w terminie nie
przekraczającym 5 dni roboczych;
5) udzielania pomocy w przypadku awarii systemu i konieczności odtworzenia poprawnej struktury bazy
danych, niezwłocznie po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych od zgłoszenia;
6) zapewnienia dostępu dla wybranych pracowników Zamawiającego do portalu …………………., w celu
pobierania aktualizacji;
7) dostosowanie Systemu do zmian w przepisach prawa polskiego i europejskiego
z uwzględnieniem rozporządzenia RODO;
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Jeśli awaria, o której mowa w ust. 1 pkt. 5 powstała z winy Wykonawcy, pomoc udzielana jest bezpłatnie,
w przeciwnym wypadku pomoc jest odpłatna, na zasadach na zasadach uzgodnionych przez strony.
Przez awarię należy rozmieć utratę ciągłości funkcjonowania systemu spowodowaną błędem lub innym
zdarzeniem o porównywalnych skutkach, niezależnym od systemu.

§ 4.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie;
2) nieinstalowania kolejnych stanowisk lub modułów systemu bez zakupu odpowiednich licencji
od Wykonawcy;
3) informowania Wykonawcę o wszelkich innych zmianach, mających wpływ na realizację umowy;
4) udzielania wszelkich niezbędnych informacji oraz przesyłania danych niezbędnych do realizacji
zgłaszanych zleceń.
§ 5.
1. Do kontaktów z Zamawiającym, dotyczących wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca upoważnia:
……………………………………………………………...
2. Zamawiający do współpracy z Wykonawcą upoważnia: ………………………………………………………...
3. W przypadku zmiany osób upoważnionych do kontaktów, Strona dokonująca takiej zmiany zobowiązana jest
do zawiadomienia w formie elektronicznej drugiej Strony na następujący adres e-mail:
1) dla Zamawiającego: …………………………………;
2) dla Wykonawcy: ……………………………………....
4. Zmiany określone w ust. 3 nie stanowią zamiany niniejszej umowy, tj. nie stosuje się § 11 ust. 2.
§ 6.
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, 2 i 3 zostało określone na kwotę
brutto w wysokości …………………. zł (słownie: ………………………………………………………………….).
2. Po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawca w ciągu 30 dni wystawi fakturę dot. należności wskazanej w
ust. 1.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wykonawca oświadcza, że zapłata należności określonej w fakturze powinna być dokonana 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 113-245-39-40.
1) Nabywca usługi: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa,
NIP 113-245-39-40;
2) Płatnik faktury: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03–719 Warszawa.
7. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze numeru umowy.
§ 7.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
do dnia 31 grudnia 2022 r.
§ 8.
1. Każda ze storn zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, treścią i celem
umowy oraz ogólnie przyjętymi zwyczajami.
2. Przy wykonywaniu umowy, Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zobowiązań zdefiniowanych
w niniejszej umowie oraz dołoży najwyższej staranności uwzględniającej zawodowy charakter działalności.
W ten sposób Zamawiający zobowiązany jest współdziałać przy wykonywaniu umowy.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz nie ujawniać ani nie
przekazywać bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony informacji uzyskanych przy wykonywaniu
Umowy, niezależnie od formy uzyskania, nośnika i źródła tych informacji, zwanych dalej „informacjami”.
W szczególności chronione są źródła danych. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji, które są powszechnie
znane lub dostępne publicznie bez naruszania Umowy.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się wykorzystywać informacje wyłącznie w celu należytego wykonania umowy.
W ramach struktur organizacyjnych Stron oraz osób, którymi Strony się posługują przy wykonywaniu Umowy,
dostęp do informacji posiadać będą wyłącznie pracownicy lub inne osoby, których dostęp do informacji jest
uzasadniony ze względu na ich udział w wykonywaniu umowy. Strona uzyskująca informację zobowiązana
jest zapewnić, by osoby mające dostęp do informacji przestrzegały zasad poufności i odpowiedzialna jest za
działania tych osób sprzeczne z Umową. Jednakże Strony uprawnione są do przekazania informacji na
zgodnie z prawem żądanie organów administracji państwowej lub sądów, w zakresie objętym tym żądaniem.
5. Zobowiązania określone w ust. 3 i 4 wiążą każdą ze Stron w czasie obowiązywania umowy oraz przez czas
nieograniczony po jej rozwiązaniu lub zakończeniu.
§ 9.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 2 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu lub nienależytym wykonaniu świadczeń
określonych w § 1, 2 i 3.
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W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym wymienionych w § 10 ust. 1, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1
Kary, o których mowa w ust.1 i 2 podlegają kumulacji.
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.
W przypadku, jeśli potrącenie, o którym mowa w ust. 4 nie jest możliwe. Zamawiający wezwie
Wykonawcę do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania do jej zapłaty.
Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy przekroczy wartość kar umownych – Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy różnicy między
wysokością uiszczonych kar, a rzeczywistą wartością szkody.

§ 10.
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 szczególności 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 świadczeń wynikających z realizacji niniejszej umowy
określonych w § 1, 2 i 3 lub wykonuje ją nienależycie oraz z przyczyn określonych w § 11 ust. 5 w
związku z § 11 ust. 3 i 4.
2. Postanowienia wskazane w ust. 1 nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy
w przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności postanowieniach
Kodeksu cywilnego.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu dla swej ważności wymaga zachowania formy
pisemnej.
4. Wykonawca ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający zalega
z płatnościami należnego Wykonawcy wynagrodzenia dłużej niż 30 dni.
5. Każda ze stron zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
6. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przed upływem terminu, o którym mowa w § 7
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu, część kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1,
proporcjonalnie do okresu, od dnia rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej do dnia jej pierwotnego
obowiązywania tj. do dnia 31.12.2022 r.
§ 11.
1. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego, oraz innym właściwym dla
realizacji przedmiotu umowy aktom prawnym.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu.
3. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w toku realizacji niniejszej
umowy. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji, albo wykorzystanie ich w
innym celu niż wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, nawet jeżeli jej działania nie
zagrażają interesom.
4. 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.
5. W przypadku naruszenia zapisów, o których mowa w ust 4, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie
natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.
6. Spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przed sądem powszechnym
właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Integralną częścią umowy stanowią załączniki:
1) oferta Wykonawcy z dnia …………..r. – załącznik nr 1;
2) Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 2.
8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca

Strona 3 z 3

www.mazovia.pl

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

