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PROJEKT UMOWY 

  

UMOWA NR …..…./MJWPU/…./2019/Z/WZP/WI/U-332-.…../19 

 

zawarta w dniu ………………………. pomiędzy  

Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie (03–719 Warszawa) przy ul. Jagiellońskiej 26,                         

NIP: 1132453940 (zwanym 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”), reprezentowana przez Pana Mariusza Frankowskiego –                              

p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

a 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/reprezentowanym przez: 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

łącznie zwanymi dalej zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną” 

 

Strony zawierają niniejszą umowę (zwaną dalej „Umową”) w ramach zamówienia prowadzonego bez stosowania 

ustawy w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r., 

poz. 1986 z późn. zm.) 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest pośredniczenie przez Wykonawcę w sprzedaży Zamawiającemu 

wsparcia technicznego na okres 3 lat, od zakończenia aktualnego wsparcia, udzielanego przez 

firmę Veeam zwaną dalej „Producentem Oprogramowania”, dla posiadanych przez Zamawiającego 

licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych: 

a) Veeam Backup Enterprise (Hyper-V) - 12CPU - aktualne wsparcie techniczne wygasa w dniu 

27.12.2019 r. 

b) Veeam Essentials Enterprise (Hyper-V) - 6CPU - aktualne wsparcie techniczne wygasa w dniu 

19.12.2019 r. 

Zwanych dalej  „Oprogramowaniem”. 

2. Wykonawca na mocy niniejszej Umowy zobowiązuje się do tego, że w ramach sprzedanego 

Zamawiającemu za jego pośrednictwem 3-letniego wsparcia technicznego, Zamawiający będzie 

miał prawo do: 

a) pobierania ze strony producenta aktualizacji Oprogramowania; 

b) tworzenia kopii bezpieczeństwa Oprogramowania na własny użytek; 

c) wprowadzania Oprogramowania oraz jego aktualizacje do pamięci stacji roboczych i 

serwerów komputerowych; 

d) dostępu do pomocy technicznej Producenta Oprogramowania, 

e) dostępu do portalu zarządzania kluczami licencyjnymi. 
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3. W terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zarejestruje usługę wsparcia 

technicznego, na stronie internetowej Producenta Oprogramowania. O fakcie zarejestrowania, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) przed złożeniem Oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 

wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym w szczególności uzyskał wiedzę 

o zakresie i terminach obowiązywania wszystkich usług wsparcia dla Licencji przysługujących 

Zamawiającemu, 

b) jest uprawniony do pośredniczenia w sprzedaży przez Producenta Oprogramowania wsparcia 

technicznego wraz z prawem do aktualizacji Oprogramowania, 

c) jego pracownicy posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne dla wykonania czynności 

objętych przedmiotem Umowy. 

 

 

§ 2. 

Protokół odbioru 

1. Z czynności opisanych w § 1 ust. 3, Strony sporządzą protokół odbioru zwany dalej „Protokołem 

odbioru”. 

2. Do kontaktów związanych z wykonaniem Umowy, a także podpisania Protokołu odbioru 

upoważnieni są: 

1) w imieniu Zamawiającego: ……………………………………………………………………………….. 

2) w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….. 

 

§ 3. 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto 

……………. PLN (słownie złotych:,……………………………………………), zawierającej należny podatek od 

towarów i usług.  Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. 

2. W następstwie protokolarnego odbioru, o którym mowa w § 2, Wykonawca wystawi 

Zamawiającemu fakturę. 

3. Wykonawca wystawi fakturę 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. 

4. Zamawiający zapłaci kwotę określoną w ust. 1, wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 30 dni od jej 

otrzymania, niezależnie od terminu płatności podanego na fakturze.  

5. Za dzień zapłaty Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu 

do banku. 

6. 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 
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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. 

 

§ 4. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za każdy dzień zwłoki w dochowaniu przez Wykonawcę terminu ustalonego w § 1 ust. 3 - w 

wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, 

2) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1. 

2. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia stosownej noty 

obciążeniowej.  

3. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z ust. 1, Zamawiający może ją potrącić 

z istniejącej między Stronami wierzytelności pieniężnej. Oświadczenie o potrąceniu składa się na 

piśmie. 

4. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego 

naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.  

 

§ 5. 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim 

danych, informacji i wiedzy, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji Umowy, oraz do dbałości 

o bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp, a także gwarantuje zachowanie 

poufności przez osoby, przy pomocy których będzie wykonywać Umowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, do których uzyska dostęp w 

trakcie realizacji Umowy, do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy, bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca z którym zostanie zawarta Umowa oświadcza, że zapoznał się z Polityką 

bezpieczeństwa informacji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przekazaną 

mu przez Zamawiającego oraz, że zobowiązuje się do jej przestrzegania. 

 

§ 6. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych 

zastrzeżonych na jego rzecz w § 4 Umowy, w każdym przypadku, gdy Wykonawca przekroczy 

termin rozpoczęcia świadczenia usług przewidzianych Umową , określony w § 1 ust. 3  o co 

najmniej 7 dni kalendarzowych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
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3. Oświadczenie o odstąpieniu Zamawiającego od Umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania 

formy pisemnej i doręczenia go Wykonawcy. 

 

§ 7.  

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany Umowy dla swej ważności wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej. 

2. Spory powstałe na tle niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

5. Integralną częścią niniejszej Umowy jest Oferta cenowa Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 


