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PROJEKT UMOWY 

Umowa nr ……./MJWPU/……./2022/Z/WZP/WIPFE/U-332-17/22 

 

zawarta w dniu …………….…  w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim, z siedzibą  

w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP: 1132453940 (Nabywcą), w imieniu którego działa 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,  NIP 1132669019, REGON 140944971, z siedzibą przy 

ul. Jagiellońskiej 74, 03-301 Warszawa, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

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

a  

…............., 

NIP ............., REGON .............…, z siedzibą przy ............., …, zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym 

przez: 

…............., 

 

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

trybie  podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 zgodnie z ustawą ustawy z dnia 11 września 

2019 -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) z zagwarantowaniem przejrzystości, 

równego traktowania i konkurencji.  

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi informatycznej portali internetowych RPO 

WM, znajdujących się pod następującymi adresami www:  

• www.funduszedlamazowsza.eu  

• www.forumrozwojumazowsza.eu 

• www.mazowia.eu 

• www.bip.mazowia.eu 

• www.liderzmian.eu 

• www.funduszenamazowszu.eu 

2. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania limitu 

roboczogodzin określonego w § 3. Ust. 3. 
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3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich warunków 

wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

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

z należytą starannością wymaganą przy tego rodzaju usługach oraz uwzględnieniem interesów 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy wykonanie danych prac w ramach umowy drogą mailową lub 

telefoniczną.  

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do wykonania 

przedmiotu Umowy, ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do jej realizacji. 

2. Wykonawca może powierzyć innemu podmiotowi jedynie tę część zamówienia, którą wskazał w Formularzu 

oferty. Za realizację powierzonej części zamówienia Wykonawca odpowiada jak za własną. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, w sposób, w zakresie 

i terminach określonych w Umowie oraz w załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z przedłożoną Ofertą 

cenową Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy. 

 

§ 3. 

1. Za czynności określone w § 1 ust. 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą realizację 

roboczogodzin, zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ………. stanowiącą załącznik nr 4 do umowy. 

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 

czternastu dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, o ile wykonanie 

przedmiotu Umowy przebiegło bez zastrzeżeń, z czego ostatnia faktura finalizująca umowę może zostać 

wystawiona najpóźniej dnia 20.12.2023. Ostatnia faktura będzie zawierała również koszty dyżuru 

informatycznego zabezpieczającego funkcjonowanie portali internetowych RPO WM od dnia 21.12.2023 r. 

do dnia 31.12.2023 r., wynoszące nie więcej niż 15 roboczogodzin. Koszty dyżuru są ujęte w kwocie 

wynagrodzenia wskazanej w § 3 ust. 4. 

3. Maksymalna, łączna liczba roboczogodzin jaką Zamawiający planuje zlecić w ramach umowy wynosi 700 

godzin, co daje w przeliczeniu kwotę maksymalną ………. zł (słownie …………………..), a stawka za jedną 

roboczogodzinę wynosi …………. zł (słownie …………………….) zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia 

………. stanowiącą załącznik nr 4 do umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczne wykorzystane 

przez Zamawiającego roboczogodziny. 

4. Za wykonane prace Wykonawca zobowiązuje się wystawiać faktury na:  

• Płatnik:  
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Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940.  

• Odbiorca faktury na adres którego należy dostarczyć fakturę:  

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.  

5. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury.  

6. Wzór protokołu odbioru prac stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

7. Odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, dokonuje jeden z pracowników MJWPU 

upoważnionych przez Zamawiającego, wskazanych w  § 5 pkt. 3, w terminie do 7 dni kalendarzowych od 

dnia realizacji zlecenia prac informatycznych. 

8. 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. 

9. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu do  banku Zamawiającego.  

10. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury korygującej. Zmiana wysokości wynagrodzenia 

(obniżenie albo podwyższenie) nie może dotyczyć przedmiotu zamówienia, który zgodnie z Umową miał być 

zrealizowany w pierwszych 12 miesiącach jej trwania. 

11. W związku z faktem, iż umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający dopuszcza, 

iż zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Zmian należy dokonać w formie pisemnego aneksu, 

każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1) Zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

2) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz 

z 2019 r. poz. 1074 i 1572). 

Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wprowadzona jeżeli wskazane wyżej zmiany będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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§ 4 
1. Strony Umowy mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia wyłączenie w przypadku zmiany co najmniej o 

+/- 15 % kosztów energii elektrycznej zużywanej przez Wykonawcę za 1 kwh w miesiącu zawarcia Umowy to 

jest … zł za 1 kwh – zgodnie z informacją przedstawioną przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający ma prawo do zażądania od Wykonawcy przedstawienia kosztów zużywanej energii elektrycznej 

przez Wykonawcę za 1 kwh, po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się 

do niezwłocznego ich przedstawienia  Zamawiającemu. 

3. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 

publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku, gdyby powyższy wskaźnik 

przestał być dostępny/publikowany, zastosowanie będzie miał inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik 

publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

4. Żądanie zmiany wynagrodzenia, może zostać złożone drugiej Stronie nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy. Kolejna zmiana zwaloryzowanego wynagrodzenia może się odbyć po upływie 

kolejnych 12 miesięcy; w takiej sytuacji Strony Umowy zastosują odpowiednio jej postanowienia w zakresie 

waloryzacji wynagrodzenia.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust 1 powyżej będzie mogła mieć  zastosowanie od 

pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym wskaźnik określony w ust. 1 powyżej 

zostanie osiągnięty, z uwzględnieniem postanowień pkt 3 powyżej.  

6. Wykonawca albo Zamawiający (z uwzględnieniem postanowień ust. 2 powyżej) wraz z żądaniem, o którym 

mowa w ust. 1 powyżej, przedstawia aktualny koszt energii elektrycznej zużywanej przez Wykonawcę za 1 

kwh. 

7. Waloryzacji podlegać będzie wyłączenie wynagrodzenie Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania. 

8. Obliczenie zwaloryzowanej  wysokości wynagrodzenia, pozostałej do wypłacenia Wykonawcy, nastąpi poprzez 

proporcjonalne jego zwiększenie o procentowy wzrost wskaźnika, o którym mowa w ust. 2  powyżej 

obowiązującego w dniu zawarcia Umowy w stosunku, do tego wskaźnika obowiązującego w miesiącu, w 

którym dana strona Umowy zwróci się o waloryzację wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu.   

9. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w związku z zastosowaniem 

niniejszego paragrafu (w przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy) wynosi 5%, w stosunku do 

wysokości wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 4 Umowy. 
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10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia 

Wykonawcy związane ze zmianą kosztów, o której mowa w art. 439 PZP, związanych z realizacja Przedmiotu 

Umowy.  

11. Zwaloryzowane, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, wynagrodzenie staje się wymagalne z chwilą  

zawarcia przez strony Umowy stosownego aneksu do Umowy.  

12. Obniżenie (po waloryzacji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu) wynagrodzenia Wykonawcy 

nastąpi w formie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

§ 5 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 Wykonawca przenosi bez ograniczeń na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1062.), które powstaną w ramach realizacji niniejszej Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy na warunkach określonych w § 8 Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do utworu, który zostanie odebrany protokołem odbioru i za 

zrealizowanie którego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie. 

3. Wykonawca dokona przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego, na zasadach 

wyłączności, pozwalających na korzystanie, rozporządzanie i wykorzystanie dzieła będącego przedmiotem 

niniejszej Umowy – nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej oraz zezwala na wykonanie autorskich 

praw zależnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru zleconych prac informatycznych, 

tj. w dniu podpisania protokołu odbioru i uprawnia Zamawiającego do korzystania z takiego dzieła na 

wszystkich, znanych w dniu jego wykonania polach eksploatacji, w szczególności do: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) utrwalania, kopiowania, wprowadzania do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 

c) publicznego wystawiania a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

d) wykorzystywania w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych 

i komputerowych; 

e) najmu; 

f) użyczenia; 
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g) prawa do korzystania z wszystkich części składowych utworu w całości lub w części oraz jego łączenia z 

innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikacje, 

tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, treści całości lub jej części; 

h) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

i) rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, 

w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór lub jego 

fragmenty utrwalono, w tym w postaci wydawnictw książkowych (drukowanych), wydawnictw 

elektronicznych, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej Umowy nośniku; 

j) publikacji i rozpowszechniania w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej 

albo bezprzewodowej przez instalację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe 

i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową 

(sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie 

i nadawanie kompilacji, w tym także przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności 

Internetu i Intranetu, on-line, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, zgodnie z art. 41 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Z chwilą odbioru zleconych prac informatycznych na Zamawiającego przechodzi własność wszystkich 

nośników, na których został utrwalony utwór, a które Wykonawca może zachować wyłącznie dla celów 

dokumentacyjnych. 

6. W wyniku przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania 

z utworu w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na polach eksploatacji wymienionych w 

ust. 4, w ramach całej struktury organizacyjnej, a także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form 

udostępniania utworu  na rzecz osób trzecich, zarówno w toku obecnie prowadzonej jak i przyszłej 

działalności. 

7. W zakresie w jakim będzie to konieczne, Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość nieodpłatnego 

korzystania z utworu, także w tej części, w której majątkowe prawa autorskie będą przysługiwały osobie 

trzeciej. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do utworu (w tym do 

rozporządzania i korzystania z opracowań), w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 i art. 46 ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

9. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 4 obejmuje również należności z tytułu zezwolenia na wykonywanie 

zależnych praw autorskich oraz przeniesienia własności nośników, na których utwór utrwalono. 

10. Zamawiający nabywa prawo wykorzystywania do celów promocyjnych projektów cząstkowych powstałych 

w trakcie realizacji zamówienia, a także projektu w całości. Razem z przeniesieniem autorskich praw 
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majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie 

autorskiego prawa zależnego. 

11. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich przygotowane 

w ramach Umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą 

naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu Umowy, 

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w 

związku z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego wskutek 

roszczeń osób trzecich związanych z przysługującymi im prawami własności intelektualnej, majątkowymi 

prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przydzielenia Zamawiającemu na czas trwania Umowy opiekuna, który będzie 

w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie prac. 

2. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za realizację niniejszej Umowy są : 

…; tel.: … ; e-mail: … 

… ; tel.: … ; e-mail: … 

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej Umowy są : 

…; tel.:. … ; e-mail: ... 

… ; tel.: … ; e-mail: ...  

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje poprzez e-mailowe powiadomienie drugiej Strony i nie 

stanowi zmiany treści Umowy. 

 

§ 7 

1. W ramach łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania zleconych prac informatycznych w ramach obsługi informatycznej portali internetowych w 

całkowitym wymiarze nieprzekraczającym 700 roboczogodzin (ostateczna ilość godzin zależy od woli 

Zamawiającego i wynika z faktycznego zapotrzebowania na powyższe prace), polegających na bieżącym 

wsparciu, wprowadzeniu bieżących poprawek i aktualizacji oprogramowania dla portali internetowych RPO 

WM według poniższego trybu pracy i zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy: 
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a) w przypadku wysłania zgłoszenia prac informatycznych przez Zamawiającego w dni robocze do godziny 12:00, 

Wykonawca ma obowiązek wycenić ilość roboczogodzin potrzebnych na ich realizację tego samego dnia 

roboczego; 

b) w przypadku wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego w dni robocze po godzinie 12:00, Wykonawca ma 

obowiązek wycenić prace w roboczogodzinach maksymalnie do 48 godzin od momentu zgłoszenia, nie licząc 

sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. 

c) po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek rozpocząć prace maksymalnie w terminie do 48 

godzin, [lub w … godzin - zgodnie z ofertą wykonawcy], nie licząc sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

d) Wykonawca ma obowiązek zakończyć pracę w terminie, który wskazał przy wycenie podanej w 

roboczogodzinach, gdzie:  1 dzień roboczy to 8 roboczogodzin (nie licząc sobót, niedziel i dni ustawowo 

wolnych od pracy); 

e) W przypadku wystąpienia nagłej awarii wstrzymującej działanie portalu internetowego RPO WM, Wykonawca 

zobowiązuje się do rozpoczęcia działań naprawczych w trybie priorytetowym nad pozostałymi zgłoszeniami 

informując Zamawiającego o naturze awarii i szacowanym czasie jej naprawy.  

2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 umowy Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia  

bezpłatnej gwarancji na czas trwania Umowy, polegającej na usuwaniu dysfunkcji, błędów i awarii, w 

poniższych terminach: 

1) wszystkie dysfunkcje, błędy i awarie zgłoszone przez Zamawiającego w dni robocze do godziny 

13:00 zostaną naprawione tego samego dnia roboczego; 

2) wszystkie dysfunkcje, błędy i awarie zgłoszone przez Zamawiającego w dni robocze po godzinie 

13:00 zostaną naprawione maksymalnie do 24 godzin od chwili zgłoszenia (nie licząc sobót, niedziel 

i dni ustawowo wolnych od pracy). 

 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, w tym naruszenia postanowień § 2 ust. 1 lub 2  lub 

Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

2. Istotne naruszenie zapisów Umowy wiąże się z naruszeniem któregokolwiek z postanowień wynikających z tejże 

Umowy. Istotnym naruszeniem Umowy jest w szczególności świadczenie usługi będącej przedmiotem 

zamówienia niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wypowiedzenia Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia i zachowaniem formy pisemnej, jeżeli Wykonawca trzykrotnie nie usunie dysfunkcji, błędów i 
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awarii w ramach bezpłatnie udzielonej gwarancji w terminach określonych w § 7 ust. 2, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 

Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 9 

1. Zamawiający naliczy karę umowną:  

a) za niezrealizowanie wycenionego w roboczogodzinach a zaakceptowanego do wdrożenia zlecenia prac 

informatycznych stanowiących przedmiot Umowy w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia jakie miał 

otrzymać Wykonawca w ramach zaakceptowanego zlecenia wykonania prac informatycznych;    

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 4; 

c) za zwłokę w usuwaniu dysfunkcji, błędów i awarii, o których mowa w § 7 ust. 2 w wysokości 30% 

maksymalnego wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

następnego po upływie terminu usunięcia dysfunkcji, błędów i awarii; 

d) za zwłokę wynikającą z prac, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz w Załączniku nr 1 w wysokości 20% 

wynagrodzenia jakie miał otrzymać Wykonawca w ramach zaakceptowanego zlecenia wykonania prac 

informatycznych; za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 7 

ust. 1 lit a), b), c), d) lub e).   

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

przez Zamawiającego z wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1-4. Kary umowne mogą być również płatne 

po otrzymaniu przez Wykonawcę odpowiedniej noty księgowej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  

3. Postanowienia ustępu 1 nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych , jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

4. Za realizację umowy w sposób niezgodny z ofertą w zakresie kryteriów pozacenowych Zamawiający naliczy 

karę umowną w wysokości maksymalnie 30% kwoty wynagrodzenia jakie miał otrzymać Wykonawca w 

ramach zaakceptowanego zlecenia wykonania prac informatycznych. 

5. Łączna wysokość kar umownych może wynieść nie więcej niż 100 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 

Umowy. 

 

§ 10 

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. Wykonawca oświadcza, iż znana jest jemu treść art. 266 Kodeksu karnego. 
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieuprawniony dostęp do informacji osób trzecich, o ile dostęp ten 

wynikał z jego winy.  

§ 11 

1. Żadna ze Stron Umowy nie bierze odpowiedzialności za przeszkody w realizacji Umowy spowodowane przez 

siłę wyższą i okoliczności będące poza jej kontrolą. W takim przypadku każda ze Stron ma obowiązek 

przedsięwzięcia bezzwłocznych czynności zmierzających do zmniejszenia skutków działania siły wyższej 

i powiadomienia o tym drugiej strony. 

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

polubownego, obopólnie korzystnego rozwiązania. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  

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

nieważności. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej Umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

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

trzy Zamawiający. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 

§ 13 

Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia 

2) Załącznik nr 2: Wzór protokołu odbioru 

3) Załącznik nr 3: Wzór zlecenia prac programistycznych 

4) Załącznik nr 4: Oferta cenowa wykonawcy z dnia ………. 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

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


