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Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

PROJEKT UMOWY 

 
UMOWA Nr ……/MJWPU/………/2020/Z/WZP/WIPFE/………../21 

 
 

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 ………………………….. 
 

łącznie zwanych dalej „Stronami”.  

Strony zawierają niniejszą umowę (zwaną dalej „Umową”) w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 

r., poz. 2019, z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1. 
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa oprogramowania komputerowego zawierająca: 

1) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji grafiki rastrowej; 

2) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji grafiki wektorowej; 

3) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji DTP; 

4) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do montażu wideo; 

5) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do tworzenia animacji; 

6) cztery licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji plików PDF. 

7) trzy osobne licencje na użytkownika na 1 rok programu do edycji plików PDF. 

2. Zamawiający dopuszcza, aby oferowane oprogramowanie spełniające wymagania w ust. 1 pkt 1-6 było zawarte  

w łączonym/łączonych pakiecie/pakietach programów. 

3. Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca   zobowiązuje   się   wykonać   przedmiot   Umowy   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami   prawa, 

z najwyższą starannością wymaganą przy tego rodzaju usługach, z uwzględnieniem interesów 

Zamawiającego, w sposób, w zakresie i terminach określonych w Umowie i w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, oraz zgodnie z przedłożoną Ofertą cenową Wykonawcy, 

stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Dostęp do oprogramowania w formie rocznej licencji Zamawiający otrzyma w terminie wskazanym      

w Ofercie cenowej Wykonawcy. 
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§ 3. 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje maksymalne łączne wynagrodzenie w wysokości 

……………….. zł brutto (słownie .................................... zł brutto), zgodnie z Ofertą cenową Wykonawcy z dnia 

……………. roku stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

2. 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. 

3. Osobami upoważnionymi do odbioru prac ze strony Zamawiającego 

są:  

1) ……………………………. 

lub 

2) ……………………………. 

 
Każda z osób wymienionych powyżej może dokonać odbioru przedmiotu Umowy samodzielnie. 

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

przedstawiciela Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

5. Wzór Protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

6.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę  faktury, po wykonanej usłudze i zatwierdzeniu Protokołu odbioru przez Zamawiającego zgodnie  

z ust. 2. 

7. W przypadku Wykonawców podlegających wpisowi do wykazu podmiotów prowadzonego przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (biała lista podatników VAT) podany w fakturze numer rachunku bankowego powinien 

znajdować się w przedmiotowym wykazie. 

8. Kwota określona w ofercie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku  

z realizacją przedmiotu Umowy. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania płatności na podstawie faktury, w ciągu 14 dni od daty jej 

dostarczenia do siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (ul. Jagiellońska 74, 03-301 

Warszawa), przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. Za datę płatności Strony ustalają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku 

prowadzącego rachunek Wykonawcy. 

11. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty złożenia faktury korygującej. 

12. Wynagrodzenie przekazane zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury nie później niż do dnia 18 grudnia 2021 roku. 

14. 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 dostarczać fakturę. 

15. 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 
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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. 

§ 4. 

1. Zamawiający naliczy karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego  

w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa  

w § 2 ust. 2; 

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

brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

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

z wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdyby kara umowna nie pokryła szkody poniesionej przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego pracownikom, 

osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących przedmiotem 

Umowy, a także za powstałe w związku z wykonywaną przez niego usługą, jak również powstałe na skutek 

zdarzeń losowych z wyłączeniem zdarzeń występujących po stronie Zamawiającego. 

5. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający lub osoby trzecie, z powodu nienależytego wykonania Umowy 

przez Wykonawcę obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich. 

6. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie Wykonawca. 

7. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych  

w Umowie wynosi 50 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

 
§ 5. 

1. 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. 

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. 

§ 6. 

1. Nieusunięcie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień oraz niewywiązywanie się przez Wykonawcę  

z warunków Umowy może skutkować rozwiązaniem Umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym. 

2. Wystąpienie okoliczności uzasadniających rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym powinno być 

stwierdzone protokołem sporządzonym z udziałem obu Stron. Jeżeli Wykonawca odmówi udziału  

w czynnościach sporządzenia protokołu, okoliczności uzasadniające rozwiązanie Umowy wskazuje Zamawiający 
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w swoim oświadczeniu. 

3. 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, takiej która ma praktyczne zastosowanie dla Zamawiającego. 

4. Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonanie przedmiotu Umowy nastąpiło  

na skutek siły wyższej, rozumianych jako zdarzenia nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli 

Stron. 

5. W przypadku przeszkód w realizacji Umowy spowodowanych przez siłę wyższą Strony będą dążyły do 

polubownego, obopólnie korzystnego rozwiązania. 

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonego oprogramowania i licencji, w tym również za 

ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej,  

w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory 

użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem oprogramowania do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z powyższych praw, dotyczące 

przedmiotu dostawy, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

8. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

9. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w wyżej wymieniony sposób, kwestie sporne poddane zostaną 

rozpatrzeniu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

10. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

§ 7. 

Integralną częścią Umowy są następujące 

załączniki: 

• Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia 

• Załącznik nr 2: Oferta cenowa Wykonawcy z dnia ……………………… 

• Załącznik nr 3: Wzór Protokołu odbioru 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 

 


