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Załącznik nr 3 do SIWZ

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR …../MJWPU/…../2019/Z/WZP/WI/U-332-68/19
Zawarta w dniu ……..……….. pomiędzy Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie (03–719 Warszawa)
przy ul. Jagiellońska 26, NIP: 1132453940 (zwanym dalej Nabywcą usługi), w imieniu którego działa Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, z siedzibą w Warszawie (03–301 Warszawa) przy ul. Jagiellońskiej 74
(zwana dalej „Zamawiającym” lub Odbiorcą usługi), reprezentowanym przez Pana Mariusza Frankowskiego –
p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
a
……………………………………………..
……………………………………………..
reprezentowaną / ym przez:
……………………………………………..
……………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”
Łącznie zaś „Stronami”, o następującej treści:
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
§ 1.
Przedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest świadczenie gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego dla serwerowni MJWPU –
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych . Usługi będą świadczone w siedzibie Zamawiającego.
Szczegółowy zakres usługi określone zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
Załącznik nr 1 do umowy.
§ 2.
Gwarancja i serwis
Wykonawca udziela gwarancji oraz zapewnia świadczenie usług serwisowych, zgodnie z wyszczególnieniem
określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Strona 1 z 3

WZP/WI/U-332-68/19

Załącznik nr 3 do SIWZ

§ 3.
Postanowienia w zakresie podwykonawstwa
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom tylko w zakresie wskazanym w ofercie.
2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
3. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia,
Wykonawca odpowiada jak za własne.
§ 4.
Termin realizacji
Wykonawca będzie realizował wszystkie usługi, o których mowa w § 1 Umowy, od dnia zawarcia umowy, przez
okres kolejnych 12 miesięcy.

1.
2.
3.
4.

§ 5.
Wynagrodzenie
Całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało określone zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy z dnia … r. stanowiącą załącznik nr 2 do umowy na kwotę brutto … zł (słownie: …).
Miesięczne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało określone zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy z dnia … r. na kwotę brutto zł (słownie: …).
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy
Pozycje na fakturze muszą być zgodne z zakresem usług i prac wymienionych w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu zamówienia.

§ 6.
Sposób porozumiewania się Stron
1. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy upoważnione są następujące osoby:
1) ze strony Zamawiającego: …………………..;
2) ze strony Wykonawcy: ………………………… .
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne, za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu jej § 9.

1.

2.

3.
4.

§7
Zapłata za realizację umowy
Należność za usługi Zamawiający będzie regulował przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie
30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, przelewem na
konto Wykonawcy wskazane w treści faktury. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę
przekazania przez Zamawiającego polecenia do banku.
Fakturę należy wystawić na Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa,
NIP: 1132453940. Odbiorcą faktury będzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, na adres której należy dostarczyć faktury.
Wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane niniejszą umową wyczerpuje wszelkie jego roszczenia z tytułu
niniejszej umowy.
Zwiększenie stawki podatku VAT nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i strony są związane
zaproponowaną przez Wykonawcę ceną brutto. Po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT Wykonawca
zobowiązany jest do wystawiania faktur uwzględniających obowiązującą stawkę podatku poprzez zmniejszenie
ceny netto, bez zmiany ceny brutto. Zmniejszenie stawki podatku VAT pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy.
Po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur
uwzględniających obowiązującą stawkę podatku poprzez zmniejszenie ceny brutto bez zmiany ceny netto.
Powyższe zmiany nie powodują zmiany umowy i konieczności zawierania aneksu.
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5. Okresem rozliczeniowym dla usług wyszczególnionych w umowie ustala się okres jednego miesiąca
kalendarzowego.

1.
2.
3.

4.
5.

§ 8.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,
jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 Umowy.
Za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminów, o których mowa w pkt 6 Załącznika nr 1 do umowy,
tj. terminów usuwania awarii, wad i usterek, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 Umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Kary umowne mogą
być również płatne po otrzymaniu przez Wykonawcę stosownej noty księgowej.
Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość ww. kar umownych.

§ 9.
Zmiany do Umowy
1. Zamawiający może złożyć zlecenie na zmianę lokalizacji świadczenia którejkolwiek z usług i wyznaczyć
Wykonawcy termin przeniesienia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, po uzyskaniu od Wykonawcy
potwierdzenia pozytywnych warunków technicznych na które to potwierdzenie Wykonawca ma 14 dni. Za
przeniesienie usługi do nowej lokalizacji zamawiający nie poniesie żadnej opłaty. W przypadku wskazania przez
Wykonawcę braku możliwości zmiany lokalizacji którejkolwiek z usługi będących przedmiotem zamówienia
(braku warunków technicznych w nowej lokalizacji lub przekroczenia terminu przeniesienia usługi)
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

§ 10.
Postanowienia końcowe
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień
publicznych.
W przypadku zaistnienia sporu, właściwym sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
2) oferta cenowa Wykonawcy z dnia … r.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może dokonać cesji zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy na rzecz
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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