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UMOWA Nr  …………………………………………….(Projekt umowy) 

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

zawarta w dniu …………….…  w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie (03-719) 

przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP: 1132453940), w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych, z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 74 (zwana dalej Zamawiającym), reprezentowanym 

przez Pana Mariusza Frankowskiego – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych   

a  

…………, zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ………………………….. 

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia prowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) zgodnie z jej art. 4 pkt 8. 
 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie poniższego oprogramowania w formie rocznej subskrypcji: 

1) Cztery pakiety oprogramowania typu Adobe Creative Cloud dla zespołów PL Win lub równoważne, 

spełniające te same funkcjonalności.  

2) Trzy licencje programu typu Adobe Acrobat Pro PL WIN lub równoważne, spełniające te same 

funkcjonalności. 

3) Dostęp do bazy zdjęć typu Adobe Stock dla zespołów – licencja plus (40 dowolnych zasobów w 

miesiącu) lub równoważny, spełniający te same funkcjonalności. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zapisów wskazanych   

w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

z należytą starannością wymaganą przy tego rodzaju usługach oraz uwzględnieniem interesów 

Zamawiającego. 

4. Dostęp do oprogramowania w formie subskrypcji Zamawiający otrzyma od dnia ……………………. roku na 

istniejącym koncie VIP o numerze D77A3824961FE1EE374A. 

5. Umowa zostaje sporządzona na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.   

§ 2. 

1. Za czynności określone w § 1 ust. 1, Strony ustalają wynagrodzenie w maksymalnej  wysokości 

……………….. zł brutto (słownie ………………………………..) wypłacone jednorazowo w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury, zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ……………. roku stanowiącą załącznik nr 

3 do umowy.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się wystawić faktury 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 dostarczać fakturę. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury przez Wykonawcę. 

4. Warunkiem wystawienia faktury na kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest podpisanie 

przez Zamawiającego protokołu odbioru prac bez zastrzeżeń.  

5.  Wzór protokołu odbioru prac stanowi zał. nr 2 do umowy. 

6. Odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, dokonują osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę.  

7. Osobami upoważnionymi do odbioru prac ze strony Zamawiającego są: 

1) ……………………………. 

2) ……………………………. 

8. Wynagrodzenie przekazane zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

9. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie pomocy technicznej przez okres 

trwania subskrypcji oprogramowania.  

§ 4. 

1. Zamawiający naliczy karę umowną:  

1) za opóźnienie w wykonaniu zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 w wysokości 2% kwoty 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc  

od dnia następnego po upływie wskazanego terminu realizacji; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1,  

przez Zamawiającego z wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

§ 5. 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych  

i informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji umowy oraz do dbałości o bezpieczeństwo danych,  

do których będzie miał dostęp.  
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§ 6. 

W sprawie nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.  

§ 7. 

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. 

Spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 9. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca,  

a trzy Zamawiający.  

§ 10. 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2) Załącznik nr 2: Wzór protokołu odbioru 

3) Załącznik nr 3: Oferta cenowa wykonawcy ……………………… 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


