Zał. nr 4 do Zapytania ofertowego
nr sprawy OR-OP-IV.134.2.2021.MK

UMOWA nr …………………………………….
o świadczenie usług informatycznych
zawarta w dniu …………………………. w ………………………….. pomiędzy:
Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940,
REGON: 015528910, reprezentowanym przez:
Waldemara Kulińskiego – Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na podstawie pełnomocnictwa znak 12/2016 z 27
grudnia 2016 r. udzielonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego działającego na
podstawie uchwały nr 2036/208/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia
2016 r.
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

Do umowy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2019), nie stosuje się przepisów tej ustawy.

§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących
usług:
1) utrzymania (hosting) w domenie Zamawiającego strony internetowej
dialog.mazovia.pl (dalej zwanej „Serwisem”);
2) serwisowania i obsługi technicznej Serwisu;
3) reagowania na błędy i awarie Serwisu i usuwania ich;
4) zapewnienia zgodności Serwisu z wymogami WCAG 2.1 na poziomie AA, opisanymi
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848);
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5) modyfikacji lub rozbudowy Serwisu, w szczególności poprzez dodawanie do niej
modułów i funkcjonalności, zgodnie z dodatkowym, odrębnym zamówieniem
Zamawiającego.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są świadczone od dnia ……………………….. do dnia
……………………………………..
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, bądź po rozwiązaniu umowy, a przed
podpisaniem ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaże
Zamawiającemu zarchiwizowane wszystkie kody źródłowe oprogramowania, pełną
dokumentację techniczną oraz wszystkie zasoby danych wytworzone podczas realizacji
umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Umowy przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie.
5. Wykonawca nie może powierzyć w części ani w całości wykonania Przedmiotu umowy
podwykonawcy, niewymienionemu w ofercie Wykonawcy, bez zgody Zamawiającego,
wyrażonej na piśmie.
§ 2.
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie usług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości: ……………….. zł netto (słownie: ………………………….),
plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje ……………… zł brutto (słownie:
…………………………………………………..), płatne w comiesięcznych ratach po
……………………….. zł netto (słownie: ……………………………………………………..)
plus podatek VAT w wysokości 23%, co daje wartość:
……………………… zł brutto (słownie: …………………………..……………………….), po
protokolarnym odbiorze prac w danym miesiącu oraz na podstawie doręczonej co
miesiąc do Zamawiającego faktury VAT.
2. Za wykonanie usług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości …………………………… zł netto za każdą faktycznie
przepracowaną przez Wykonawcę godzinę (słownie: ……………………………………..)
+ podatek VAT w wysokości 23%, co daje ……………………….. zł brutto (słownie:
…………………………………………………..).
3. Określone w Umowie wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
wynikające z Umowy i obejmuje także koszty i opłaty poniesione w celu wykonania
Umowy.
4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest pisemny odbiór przez
Zamawiającego wykonanych prac lub usług w formie protokołów zdawczo - odbiorczych
sporządzonych przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do Umowy (odpowiednio wersja A lub B).
5. Do podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych, o których mowa w ust. 4, wyznacza
się:
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………;
2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………..
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6. Wykonawca będzie przekazywał do akceptacji Zamawiającego podpisane przez siebie
protokoły, o których mowa w ust. 4, w terminie do 5 dni roboczych, po każdym
zakończonym miesiącu kalendarzowym realizacji usług objętych umową. Zamawiający
akceptuje lub wnosi zastrzeżenia do protokołu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego
otrzymania.
7. Wykonawca będzie wystawiał odrębne faktury VAT za usługi, o których mowa w § 1
ust. 1 pkt 1-4, oraz za usługi, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 5, w następujący sposób:
1) za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 – comiesięcznie, po akceptacji przez
Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 4 i 6;
2) za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 – każdorazowo po wykonaniu
zamówionych usług, przekazaniu kodów źródłowych oprogramowania i uzupełnionej
dokumentacji technicznej (w wersji elektronicznej) oraz podpisaniu przez obie strony
protokołu zdawczo-odbiorczego rozliczającego faktycznie wykorzystaną liczbę
roboczogodzin.
8. Faktury VAT wystawione będą w polskich złotych, zgodnie z poniższymi danymi:
1) Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
NIP: 1132453940;
2) Odbiorca/Płatnik FV: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
9. Wykonawca dostarczy wystawione faktury do Departamentu Organizacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa lub pocztą elektroniczną – dialog@mazovia.pl.
10. Wynagrodzenie jest płatne przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy o numerze
…………………, prowadzony przez ………………
11. Za dzień dokonania zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 3.
Sposób świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4
1. Przez usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, należy rozumieć wszystkie czynności
Wykonawcy związane z obsługą Serwisu, w szczególności:
1) utrzymanie Serwisu na serwerze;
2) utrzymanie serwera;
3) ochronę serwera przed szkodliwym oprogramowaniem i atakami z wykorzystaniem
aktualnego oprogramowania;
4) prowadzenie bieżącego dozoru nad poprawnością wczytywania oraz wyświetlania
Serwisu, zapewnienie ciągłości jego funkcjonowania na poziomie co najmniej 99%
czasu, licząc w skali miesiąca;
5) reakcje na błędy, likwidowanie wszelkich usterek funkcjonowania Serwisu
zgłaszanych przez Zamawiającego (pomoc techniczna);
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6) dokonywanie cyklicznych kopii serwisu (backupów) zgodnie z wytycznymi
wskazanymi w SOPZ (załącznik nr 1 do Umowy);
7) aktualizacje programistyczne Serwisu, które bezpośrednio nie wpływają na zmianę
jego funkcjonalności i struktury, w szczególności bieżąca aktualizacja
oprogramowania do zarządzania treścią (CMS - Content Management System),
w tym rozszerzeń, modułów i wtyczek;
8) pomoc z zakresu obsługi Serwisu, świadczona poprzez kontakt mailowy oraz
telefoniczny;
9) bieżące dostosowywania Serwisu do zmian wynikających z przepisów prawa
i innych mających wpływ na techniczne aspekty działania;
10) zapewnianie zgodności Serwisu z wymogami WCAG 2.1 opisanymi w ustawie
z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) oraz aktualnych wymagań
w zakresie z dostępności serwisów użyteczności publicznej dla osób
z niepełnosprawnościami.
2. Obsługa Serwisu świadczona jest w trybie ciągłym - całodobowo, również w dni wolne
od pracy.
3. Pomoc techniczna będzie świadczona każdorazowo na zgłoszone żądanie
Zamawiającego.
4. Zgłaszając błąd, Zamawiający opisze sytuację, w której dany błąd się pojawił oraz
określi priorytet tego błędu. Zamawiający zgłasza błędy drogą telefoniczną lub pocztą
elektroniczną.
5. Błędy mają następujący priorytet i odpowiadający mu czas ich usunięcia:
1) błąd krytyczny - błąd uniemożliwiający korzystanie z Serwisu:
a) czas na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia = niezwłocznie, niezależnie od
godzin pracy i dni wolnych od pracy,
b) czas usunięcia = 1 godzina,
2) błąd znaczący - błąd negatywnie wpływający na wydajność i funkcjonalność
Serwisu:
a) czas na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia = 30 minut,
b) czas usunięcia = 8 godzin,
3) błąd niekrytyczny – błąd niewpływający na funkcjonalność i wydajność serwisów
www, jednak mogący powodować trudne do zdiagnozowania problemy bądź
skutkujący pogorszeniem komfortu korzystania z Serwisu:
a) czas na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia = 2 godziny,
b) czas usunięcia = 24 godziny.
6. Czas usunięcia liczony jest od momentu zgłoszenia błędu przez Zamawiającego.
Wykonawca niezwłocznie powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej
pracownika Zamawiającego, który zgłosił błąd, o każdej zmianie statusu tego
zgłoszenia.
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7. Pomoc z zakresu obsługi Serwisu realizowana jest poprzez kontakt za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefoniczny. Czas odpowiedzi na pytanie w systemie pomocy
dla użytkownika (mail) wynosi 2 godziny od otrzymania prośby o pomoc.
8. Wykonawca zapewni zgodność Serwisu z wymogami określonymi w ramach
Wytycznych Dotyczących Dostępności Treści Internetowych (WCAG 2.1 poziom AA)
zawartymi w ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).
9. Wykonawca zapewni zgodność wykorzystywania przez Serwis plików śledzących, tzw.
cookies z aktualnym stanem prawnym, m.in. poprzez mechanizmy domyślnego
blokowania ich wykorzystania, możliwości wyboru przez użytkownika Serwisu wyboru
dozwolonych plików śledzących i możliwość zmiany decyzji (z poziomu Serwisu).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia zewnętrznego audytu, w tym
analizy eksperckiej z zakresu dostępności Serwisu oraz audytu z zakresu tzw. user
experience Serwisu.
11. Na podstawie raportu z audytu, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca wprowadzi
zmiany Serwisu niezbędne do zapewnienia poziomu dostosowania, o którym mowa
w ust. 9, zaś Zamawiający obowiązany jest współdziałać z Wykonawcą w celu
umożliwienia wprowadzenia tych zmian.

§ 4.
Sposób świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5
1. Usługi określone w § 1 ust. 1 pkt 5 będą uzgadniane każdorazowo pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na podstawie
odrębnego zlecenia wskazanego w Karcie Zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 3
do Umowy (dalej: Karta Zlecenia).
2. Zamawiający wypełnia Kartę Zlecenia przed przekazaniem zlecenia Wykonawcy.
Wykonawca po realizacji usługi wypełnia Kartę Zlecenia w części go dotyczącej
i niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu.
3. Karta Zlecenia zawiera termin realizacji usługi i szacunkową liczbę roboczogodzin,
niezbędną do wykonania danej usługi. Termin realizacji i liczba roboczogodzin uwzględniać
będzie potrzeby Zamawiającego przy jednoczesnym skorelowaniu z realnymi
możliwościami Wykonawcy (dopuszcza się uzgodnienie ww. terminu i ilości roboczogodzin
przez Strony w trybie roboczym - faksem lub drogą elektroniczną). W przypadku zleceń
związanych ze zmianą funkcjonalności lub przebudową Serwisu, Wykonawca zaproponuje
szczegółowy zakres realizowanych prac wraz ze wstępną wyceną roboczogodzin dla
każdego elementu.
4. W przypadku trzykrotnych negocjacji kosztorysu danego zlecenia zakończonych
niepowodzeniem, Zamawiający może zwrócić się o wycenę do rzeczoznawcy
wskazanego przez Izbę Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
W przypadku, gdy cena określona przez rzeczoznawcę jest niższa od ceny podanej
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przez Wykonawcę o więcej niż 15%, koszty tej wyceny pokrywa Wykonawca.
W przeciwnym wypadku koszt wyceny ponosi Zamawiający. Po otrzymaniu wyceny
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zlecenia w terminie i za cenę podaną
w wycenie.
5. Karta Zlecenia w części wypełnianej przez Wykonawcę określa w szczególności opis
wykonanych usług oraz precyzuje dokładny czas poświęcony na wykonanie zlecenia
poprzez wskazanie liczby wykorzystanych przez Wykonawcę roboczogodzin. Jeśli realnie
wykorzystana przez Wykonawcę liczba roboczogodzin poświęcona na wykonanie danego
zlecenia przekraczać będzie szacowaną, określoną w Karcie Zlecenia, liczbę
roboczogodzin, Wykonawca wraz z przekazaniem Karty Zlecenia udzieli Zamawiającemu
stosownych wyjaśnień. Akceptacja wyjaśnień przez Zamawiającego będzie podstawą do
zwiększenia liczby roboczogodzin i odpowiedniego zwiększenia wynagrodzenia, ale nie
więcej niż o 10 % w stosunku do szacowanej, zgodnie z ust. 3, w Karcie Zlecenia liczby
roboczogodzin.
6. W przypadku zgłoszenia poprawek lub uwag do przedmiotu danego zlecenia określonego
w Karcie Zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia przedmiotu zlecenia
w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.
7. Wszelkie poprawki i uzupełnienia zgłoszone przez Zamawiającego wynikające z błędu
Wykonawcy lub niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy
określonego w Karcie Zlecenia zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach
wynagrodzenia za dane zlecenie, tj. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty za
roboczogodziny poświęcone przez Wykonawcę na uzupełnienia i poprawki.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy
na każdym etapie Umowy, w tym do wykonywania zewnętrznych audytów
bezpieczeństwa, zgodności lub ochrony danych osobowych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o dostępnych
alternatywnych sposobach wykonania danej usługi. W trakcie wykonywania usługi
Wykonawca obowiązany jest konsultować wykonanie usługi z Zamawiającym zawsze,
gdy wystąpi możliwość zastosowania różnych rozwiązań danej kwestii.
10. Łączny wymiar zamówień na usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, wyniesie nie
więcej niż 100 roboczogodzin. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecania
Wykonawcy wykonania usług określonych w § 1 ust. 1 pkt 5 ani do ich składania
w określonych odstępach czasu, ani też do określania wymiaru usług równomiernie
w poszczególnych miesiącach.
§ 5.
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do przedmiotu
umowy, a także wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062),
tj. w szczególności:
1) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania w całości lub części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

Zał. nr 4 do Zapytania ofertowego
nr sprawy OR-OP-IV.134.2.2021.MK

2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Przedmiot umowy utrwalono,
poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) rozpowszechnianie poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (m.in. w Internecie), wprowadzanie do pamięci komputera.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że w momencie przekazania przedmiotu umowy
Zamawiającemu, będzie dysponował pełnią autorskich praw majątkowych do przedmiotu
umowy i że prawa te nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz
osób trzecich. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wobec
Zamawiającego z tytułu tych praw Wykonawca zwalnia Zamawiającego
z odpowiedzialności z tego tytułu, w czasie lub w związku z realizacją przedmiotu
umowy.
§ 6.
Zasady przetwarzania danych osobowych
Powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest
Województwo Mazowieckie, w celu wykonania Umowy nastąpi na podstawie odrębnej umowy
(załącznik nr 4 do Umowy).
§ 7.
Gwarancja jakości
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, dostępność, funkcjonalność
i parametry techniczne przedmiotu Umowy.
2. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji jakości nie wyłączają możliwości
dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

§ 8.
Poufność
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
i dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, z wyłączeniem informacji, które zostały
ujawnione osobom trzecim przez Zamawiającego lub inne podmioty, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, lub stały się powszechnie dostępne z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy. Ewentualne ujawnienie wymaga każdorazowej pisemnej akceptacji przez
Zamawiającego. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie.

§ 9.
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:
1) 10% wynagrodzenia maksymalnego brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy
w przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
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2) 1% wynagrodzenia maksymalnego brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy,
za każdy przypadek przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 5 i 7,
z zastrzeżeniem, że kara umowna ulega zwielokrotnieniu proporcjonalnemu do czasu
przekroczenia danego terminu;
3) 5% wynagrodzenia maksymalnego brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy –
w przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do obowiązków, o których mowa
w umowie o powierzenie przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4 do
Umowy) za każdy przypadek niezastosowania się;
4) 10% wynagrodzenia maksymalnego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy;
5) 10% wynagrodzenia maksymalnego brutto, określonego w § 2 ust. 1, za odstąpienie
od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody z powodu niewykonania lub
nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przekroczy wysokość kary umownej,
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
3. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10.
Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy
1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z ważnych powodów z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia,
jeżeli Wykonawca naruszy jakiekolwiek postanowienie Umowy, lub nie wykona
obowiązku wynikającego z Umowy (w tym Karty Zlecenia) oraz pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawca nie zastosuje się do wezwania i nie usunie
naruszenia w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o
odstąpieniu od umowy z ww. powodu.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do momentu
otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z ww. powodu.
4. Zamawiającemu przysługuje także prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia
z ważnych powodów, w szczególności, gdy Wykonawca:
1) przetwarzał dane osobowe niezgodnie z umową o powierzenie przetwarzania danych
osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy,
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2) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Zamawiającego,
3) nie zaprzestał przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa,
4) zawiadomił o swojej niezdolności do spełniania wymagań określonych w Umowie
o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
5) opóźnia się w wykonaniu usług określonych w Umowie 5 dni roboczych
w stosunku do terminu określonego dla danej usługi w Umowie.
5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy
wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym
nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet najwyższej staranności. Termin „siła
wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady,
powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy
i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron
i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec.

§ 11.
Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie na poniższych
warunkach w szczególności:
1) zmiany stawki podatku VAT - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę
ustawodawczą w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od
towarów i usług, lub wprowadzenia w trakcie wykonywania umowy podatku VAT za
wykonanie usługi;
2) w przypadku zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, opisanej
w § 10 ust. 5;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację Umowy lub świadczenia Stron;
4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowień przez Strony.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności
wynikającej z Umowy na osoby trzecie.
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§ 12.
Przedstawiciele Stron
1. Osobami uprawnionymi do wydawania bieżących poleceń, wypełniania i podpisywania
Kart Zleceń, uzgodnień i koordynacji realizacji Umowy, nadzoru nad terminowym
i prawidłowym wykonaniem przedmiotu Umowy, są:
1) ze strony Zamawiającego:
a)
b)

………………….……mail: ............................., tel. ………………………..,
………………….……mail: ............................., tel. ………………………..;

2) ze strony Wykonawcy:
a) w kwestiach koordynacyjnych, komunikacyjnych: ………………….………
mail: ............................., tel. ………………………..,
b) w kwestiach technicznych i merytorycznych, w tym do przyjmowania wezwań do
wykonania gwarancji jakości: ………………, mail: .............................,
tel. ………………………..,
c) w kwestiach księgowych: …………………… mail: ……………………………;
d) w zakresie zgłaszania błędów, o których mowa w § 3 ust. 4: ………………
mail:............................., tel. ………………………… .
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 oraz w § 2 ust. 5, nie wymaga aneksu do umowy
i odbywa się poprzez pisemne lub w drodze elektronicznej poinformowanie drugiej
Strony.
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny,
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków lub wierzytelności
wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. W ramach niniejszej umowy Zamawiający informuje, że:
1) Urząd funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami
PN-EN ISO 9001:2015-10 – 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;
2) Wykonawca przy wydatkowaniu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
dołoży 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.
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4. Wszystkie wymienione w Umowie załączniki stanowią jej integralną część.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1).
2. Protokół zdawczo-odbiorczy (Załącznik nr 2: wersja A, B).
3. Karta Zlecenia (Załącznik nr 3).
4. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 4).

Zamawiający

……………………………………………….

Wykonawca

………………………………………………
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Załącznik nr 2 do umowy
Protokół zdawczo - odbiorczy wykonania przedmiotu umowy WERSJA A
Dotyczy umowy nr ................. zawartej ......................... r. w Warszawie pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………….
a
Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON
013272636, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Protokół dotyczy wykonania przedmiotu ww. Umowy w zakresie usług:
1. utrzymanie strony internetowej dialog.mazovia.pl (hosting);
2. serwisowanie i obsługa techniczna strony internetowej;
3. reagowanie na błędy i awarie występujące na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
4. zapewnienie zgodności strony internetowej z wymogami WCAG 2.1 na poziomie AA,
opisanymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848),
(tj. świadczenia Wykonawcy określone w § 1 ust.1-4 Umowy).
Zamawiający postanawia:
- odebrać przedmiot Umowy,
- odmówić odbioru przedmiotu Umowy ze względu na: *)
..............................................................................................
*)

niepotrzebne skreślić
Protokół zdawczo-odbiorczy zgodnie z umową podpisują:
1. ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………;
2. ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………..
Niniejszy protokół zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:

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

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

podpis

podpis

.................., dnia ..................

………………, dnia .............
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Załącznik nr 2 do umowy
Protokół zdawczo - odbiorczy wykonania przedmiotu umowy WERSJA B
Dotyczy umowy nr ................. zawartej dnia .....................r. w Warszawie pomiędzy:
………………………………………………………………………………………
a
Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON
013272636, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Protokół dotyczy wykonania przedmiotu ww. umowy w dniach od …….. do …….. za:
rozbudowy i modyfikacji serwisów internetowych lub dodawania modułów lub funkcjonalności (tj.
Świadczenia Wykonawcy określone w § 1 ust. 5 Umowy) zgodnie z kartami zleceń Nr:
............................
Zamawiający postanawia:
- odebrać przedmiot Umowy,
- odmówić odbioru przedmiotu Umowy ze względu na: *)
..............................................................................................
..............................................................................................
*)

niepotrzebne skreślić
Protokół zdawczo-odbiorczy zgodnie z umową podpisują:
1. ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………;
2. ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………
Niniejszy protokół zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:

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

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

podpis

podpis

.................., dnia ..................

………………, dnia .............
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Załącznik nr 3 do umowy

KARTA ZLECENIA Nr ………….
Część I (wypełnia Zamawiający - zlecający):
1.

Opis przedmiotu zlecenia

………………………………………………………………………………………………………………………
2. Załączniki
1) ………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Zlecający

………………………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej przez Zlecającego

TERMIN REALIZACJI ZLECENIA: ……………………………………………………………

SZACUNKOWA LICZBA ROBOCZOGODZIN:……………………………………………….

………………………………………………………………………..
Wykonawca-realizujący

………………………………………………………………………..
podpis osoby upoważnionej

ZATWIERDZAM:

……………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej przez Zlecającego
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Część II (wypełnia Wykonawca - realizujący):
1.

Opis wykonanych działań
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

2. Dokładny czas poświęcony na wykonanie zlecenia
TERMIN REALIZACJI ZLECENIA:
……………………………………………

LICZBA WYKORZYSTANYCH ROBOCZOGODZIN:
………………………………………………………

3. Załączniki
1) …………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………

ZREALIZOWANO:
…………………………………………………………
Wykonawca-realizujący- podpis osoby upoważnionej

Potwierdzam realizację zlecenia

……………………………………………………………………………………………………………………
komórka merytoryczna potwierdzająca zgodność z opisem karty zlecenia/uwagi - podpis osoby upoważnionej

ZATWIERDZAM:

……………………………………………………………
podpis osoby upoważnionej przez Zlecającego

