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Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 

Projekt umowy 

Umowa nr ……………/MJWPU/……......…/2021/Z/WZP/WIPFE/……………. 

 

 

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  

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……………………. 

z siedzibą w …………………………………………………………………….………………………..…………………….., NIP: ………………………, 

REGON: ………………………, zarejestrowaną ………………..………….., pod numerem ……………………., zwaną/zwanym 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….……………………… 

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

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia prowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) zgodnie z jej art. 2 ust. 1 pkt 1. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostęp do rocznej subskrypcji platformy e-learningowej. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

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

z należytą starannością wymaganą przy tego rodzaju usługach oraz uwzględnieniem interesów 

Zamawiającego. 

3. Dostęp do platformy e-learningowej w formie subskrypcji Zamawiający otrzyma w terminie 5 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy. 

4.  Usługa utrzymania subskrypcji będzie świadczona przez okres jednego roku od dnia jej uruchomienia 

przez Zamawiającego. 

5. Za dzień uruchomienia usługi przez Zamawiającego uznaje się dzień otrzymania do niej dostępu przez 

Zamawiającego. 
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6. Wykonawca oświadcza, że subskrypcja, o której mowa w ust. 1 nie posiada wad prawnych ani fizycznych, 

w szczególności korzystanie z niej przez Zamawiającego nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w tym praw własności intelektualnej. 

7. Umowa zostaje sporządzona na okres trwania subskrypcji, tj. do dnia ……………………………….. 

8. W przypadku, gdy regulujące usługę subskrypcji ogólne warunki umów, regulaminy itp. będą zawierać 

zapisy sprzeczne z niniejszą umową lub SOPZ, decydujące znaczenie będą miały zapisy umowy lub SOPZ. 

 

§ 2. 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1, Strony ustalają wynagrodzenie  

w maksymalnej wysokości ………………… zł brutto (słownie:……………….. złotych brutto) wypłacone w 

terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ……………….. roku 

stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wystawić 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 dostarczyć fakturę. 

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

przez Wykonawcę faktury. 

4. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru dostępu. 

5. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

6. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru dostępu są: 

1) …………………………. 

2) …………………………. 

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

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

Zamawiającego.  

 

§ 3 

Wykonawca przez okres trwania umowy zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne w zakresie działania 

udostępnionego narzędzia pozwalające na bezproblemowe działanie produktu minimalnie w zakresie 

wymaganym przez Zamawiającego.  

 

§ 4. 
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1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną:  

1) za opóźnienie w przekazaniu dostępu do platformy e-learningowej, o którym mowa w § 1 ust. 3 

w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy 

opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 1 ust 3; 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1; 

3) w sytuacji, gdy subskrypcja nie będzie obsługiwała jednocześnie ………… użytkowników (zgodnie z 

ofertą cenową Wykonawcy), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1. Kara umowna zostanie naliczona za każdą sesję, w 

której wymóg ten nie zostanie spełniony;  

4) w sytuacji, gdy subskrypcja nie będzie obsługiwała jednocześnie …….. statystyk (zgodnie z ofertą 

cenową Wykonawcy), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 2 ust. 1. Kara umowna zostanie naliczona za każdą sesję w, której wymóg 

ten nie zostanie spełniony; 

5) w sytuacji, gdy subskrypcja nie będzie spełniać innych wymagań niż określone w pkt 3 i 4, a 

opisanych w części III Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do 

umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 

6) w sytuacji braku dostępu do usługi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% kwoty 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy braku dostępu do 

platformy. 

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. 

1. Zamawiający, jako administrator danych osobowych, powierza Wykonawcy przetwarzanie następujących 

danych osobowych uczestników: adres e-mail, wyłącznie w celu rejestracji i udziału w webinarium. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, podjąć środki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przez  

rozporządzenie 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) 

oraz chroniły prawa osób, których dane dotyczą. W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych osobowych do celów innych 

niż określone w umowie. 
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4. Wykonawca ograniczy dostęp do powierzonych do przetwarzania danych osobowych wyłącznie do 

pracowników posiadających wystawione przez niego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.  

5. Wykonawca będzie w szczególności prowadzić ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania 

danych osobowych.  

6. Wykonawca zobowiąże swych pracowników do należytej staranności w zakresie zachowania w poufności 

danych osobowych sposobu ich przetwarzania i zabezpieczenia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zaginięciem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą.  

8. Wykonawca zapewni, że przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę i jego ewentualnych 

podwykonawców, będzie się odbywało wyłącznie na terytorium Polski.  

9. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie powierzonych mu danych osobowych podwykonawcom  

wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, pisemnej zgody Zamawiającego na dalsze powierzenie przetwarzania 

danych osobowych danemu podwykonawcy.  

10. W każdym przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie ust. 10., 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informacje o dacie zawarcia umowy 

dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmie, adresie siedziby podwykonawcy oraz 

adresie rzeczywistego przetwarzania danych osobowych przez podwykonawcę. W przypadku 

jakichkolwiek zmian w zakresie wykorzystywanych podwykonawców, miejsca przetwarzania przez nich 

danych osobowych, ich danych identyfikacyjnych lub kontaktowych, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować o nich Zamawiającego. 

11. Zamawiający może cofnąć zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych 

podwykonawcom, o których mowa w punkcie 10. powyżej, jeżeli z okoliczności wynika, że przetwarzanie 

przez nich Danych Osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, niniejszym dokumentem, umową lub 

zagraża bezpieczeństwu danych osobowych. W przypadku wycofania zgody, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie doprowadzić do zaprzestania przetwarzania danych przez podwykonawcę. 

12. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy 

danych osobowych lub ich niewłaściwym użyciu (nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili wystąpienia 

któregokolwiek z tych zdarzeń).  

13. Zgłoszenie, powinno zostać przekazane co najmniej drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: 

zgloszenieiod@mazowia.eu - jak również powinno zostać przekazane osobie odpowiedzialnej za 

realizację Umowy ze strony Zamawiającego, wskazanej w Umowie i powinno zawierać informacje 

niezbędne do zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, o którym mowa 

w art. 33 RODO. 

14. Wykonawca poinformuje Zamawiającego także o wszelkich czynnościach związanych z Umową 

prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, policję lub sądy.  



 
 

 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 
Strona 5 z 6 

15. Zamawiający lub upoważniony przez niego audytor zewnętrzny ma prawo do przeprowadzenia kontroli 

przestrzegania przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w umowie 

oraz w obowiązujących przepisach prawa, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone 

Wykonawcy dane osobowe a w szczególności do:  

a) wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, 

w których są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych 

czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, 

rozporządzeniem oraz niniejszą umową;  

b) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywać i przesłuchiwać pracowników w 

zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;  

c) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem 

kontroli oraz sporządzania ich kopii;  

d) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych.  

Strony uzgadniają termin kontroli na 7 dni przed planowaną kontrolą. Wykonawca dokona niezbędnych 

czynności w celu umożliwienia wykonania tego uprawnienia przez Zamawiającego. 

16. Wykonawca wspiera Zamawiającego w realizacji obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, oraz udziela 

pomocy w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie 

wykorzystania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ze swoich nośników informacji wielokrotnego zapisu w sposób 

trwały i nieodwracalny oraz zniszczenia nośników papierowych i elektronicznych jednokrotnego zapisu, na 

których zostały utrwalone powierzone do przetwarzania dane osobowe, do ………………..………., chyba że 

obowiązek ich dalszego przetwarzania wynikać będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców jak za własne. W przypadku gdyby w wyniku działania lub zaniechania podwykonawcy, 

Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych, 

informacji i wiedzy, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji przedmiotu 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. 

20. 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. 

 

§ 6. 

1. W sprawie nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.  
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2.  Dane osobowe reprezentantów Strony oraz osób wskazanych do kontaktu, zawarte w niniejszej Umowie, 

będą przetwarzane przez drugą Stronę jako administratora danych osobowych wyłącznie w celu 

koordynowania i realizacji ustaleń wynikających z niniejszej Umowy oraz w celu realizacji uprawnień i 

obowiązków wynikających z przepisów prawa. Każda ze Stron zobowiązuje się we własnym zakresie 

wykonać obowiązek informacyjny w powyższym zakresie zgodnie z przepisami RODO. 

 

§ 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: Protokół odbioru 

3) Załącznik nr 3: Oferta cenowa wykonawcy z dnia …………………….. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 


