
 

1 
 

załącznik nr 3 do SWZ 

OR-OP-V.ZP.U.272.96.2021.LB 

Projektowane postanowienia umowy 
 

Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/…/2021 
OR-OP-V.ZP.U.273.96.2021.LB 

na system informatyczny do obsługi budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego 
wraz z usługą udostępnienia, opieki serwisowej i utrzymania tego systemu  

 

Umowa zawarta w Warszawie pomiędzy: 
 
Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, 

NIP: 1132453940, REGON: 015528910, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Waldemara Kulińskiego – Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na podstawie pełnomocnictwa nr 12/2016 z 27 grudnia 

2016 r. udzielonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego działającego na podstawie uchwały 

nr 2036/208/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. 

a 

… 

KRS:, NIP:, REGON:  

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi łącznie dalej „Stronami” 

 

Strony zawierają umowę (dalej zwanej „Umową) w ramach zamówienia publicznego udzielonego 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129, z póżn. zm.) 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy (dalej zwanego „przedmiotem umowy”)  jest zapewnienie Zamawiającemu 

dostępu do systemu informatycznego (zwanego dalej „systemem”) służącego do obsługi budżetu 

obywatelskiego województwa mazowieckiego (zwanego dalej BOM) na lata 2022-2024, w tym 

do zgłaszania projektów, oceny i głosowania na nie poprzez sieć Internet (zwanego dalej 

„Usługą”) zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca w ramach Usługi zobowiązuje się w szczególności: 

1) udostępnić Zamawiającemu system zgodny ze specyfikacją techniczną stanowiącą  

Załącznik nr 1 do Umowy oraz uchwałą nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3882), na zasadach określonych w Umowie;  

2) udostępnić Zamawiającemu panel administracyjny systemu dla pracowników 

Zamawiającego; 

3) udostępnić panel systemu umożliwiający składanie przez mieszkańców projektów do BOM 

i głosowanie na projekty; 

4) zapewnić weryfikację głosowania na złożone projekty poprzez SMS; 

5) udostępnić przestrzeń dyskową do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez 

Zamawiającego przez pełne 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania Umowy; 

6) zapewnić usługi związane z opieką serwisową i utrzymaniem systemu na serwerach 

Wykonawcy przez pełne 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania Umowy;  

7) udostępnić stronę internetową dedykowaną BOM pod adresem URL bom.mazovia.pl; 

8) zapewnić spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;  

9) przeprowadzić instruktaże z obsługi systemu dla pracowników Zamawiającego; 

10) przeprowadzić testy funkcjonalne, wydajnościowe oraz bezpieczeństwa systemu; 

11) przetwarzać dane osobowe w zakresie i na warunkach określonych w odrębnej umowie. 
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3. Wykonawca zapewnia, że system będzie zgodny z przepisami rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

4. Wykonawca uruchomi system w ciągu 20 dni licząc od dnia dostarczenia przez Zamawiającego 

niezbędnych materiałów (uchwała nr 227/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia  

17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego  

z załącznikami, harmonogram BOM na 2022 r.). 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego lub osób trzecich  

za prawidłowość i skuteczność funkcjonowania systemu, ograniczenia lub wady systemu, 

zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych, uniemożliwiającego osobom 

trzecim dostęp do wysyłanych wiadomości SMS, przetwarzania danych osobowych w sposób 

wyłączający możliwość dostępu do nich osób nieuprawnionych. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej Umowie udziela Zamawiającemu 

niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na korzystanie z systemu w okresie 

obowiązywania Umowy, na poniższych polach eksploatacji:  

1) korzystania z wymaganych funkcjonalności systemu, przy czym wymagane funkcjonalności  

i sposób korzystania zostały określone w załącznikach do Umowy; 

2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów; 

3) odtwarzanie; 

4) przechowywanie; 

5) wyświetlanie; 

6) stosowanie; 

7) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników  

z zainstalowanym oprogramowaniem; 

8) przystosowywanie (customizacja); 

9) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji systemu przez Zamawiającego,  

w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach 

tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania. 

2. Udzielenie licencji oznacza udzielenie Zamawiającemu prawa do korzystania z systemu  

dla własnych potrzeb i potrzeb mieszkańców województwa mazowieckiego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do korzystania z systemu w sposób zgodny z przepisami prawa.  

4. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do systemu i jego 

poszczególnych części oraz jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji i udostępnienia 

ww. systemu do korzystania.  

5. Wykonawca oświadcza, że system dostarczony Zamawiającemu jest wolny od wad prawnych  

i fizycznych oraz, że jest zgodny z zaleceniami, normami i wymaganiami techniczno-

eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędny sprzęt techniczny, umiejętności i wiedzę 

potrzebną do realizacji przedmiotu Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

ze wskazówkami, uwagami i wytycznymi Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany:  

1) 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,  
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

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

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie będzie odnosić się do części przedmiotu umowy zrealizowanej 

i odebranej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, przed dniem wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług a dotyczyć będzie wyłącznie części przedmiotu 

umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 

pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.   

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości 

wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 

pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.  

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 

usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 

z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy nie może być złożony po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust.1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku kosztorysy oraz dokumenty, 

poświadczone przez biegłego rewidenta, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany 

te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 

świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.   
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9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający 

jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 7 dni roboczych, kosztorysu poświadczonego przez biegłego rewidenta, 

z którego będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, 

w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 

10. W terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 

albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa  

w ust. 7. W takim przypadku ust. 8-10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.  

12. Zawarcie aneksu nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku przez Zamawiającego 

o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 4 

1. Strony zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, 

technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i osobowe (zwane 

dalej „informacjami”) ujawnione przez jedną ze Stron, niezależnie od formy przekazania 

Informacji i ich źródła, a przy tym: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji udostępnionych Wykonawcy  

w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy tylko i wyłącznie celem 

prawidłowego wykonywania Umowy; 

2) obowiązki określone w niniejszym paragrafie są nieograniczone w czasie i trwają także w razie 

rozwiązania Umowy oraz po jej wygaśnięciu; 

3) wykorzystywać informacje jedynie w celu uzgodnienia lub zmiany warunków współpracy 

pomiędzy Stronami; 

4) ujawniać informacje jedynie tym pracownikom, współpracownikom oraz doradcom Stron, 

którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowego wykonywania Umowy. 

2. Postanowienia określone w ust. 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do informacji 

uzyskanych od jednej ze Stron, które: 

1) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania 

postanowień Umowy; 

2) zostały przekazane przez osobę trzecią bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań  

o nie ujawnianiu w stosunku do Stron; 

3) zostaną podane przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony; 

4) ujawnienia domaga się organ państwa działający na podstawie ustawy. 

3. Zobowiązania wynikające z zapisów ust. 1 i 2 wiążą Strony i są nieograniczone w czasie. 

 

§ 5. 

1. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej wysokości 

… zł  (słownie: … złotych) brutto, z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w następujących transzach: 

1) pierwsza transza w wysokości 20% wynagrodzenia, o który mowa  ust. 1 tj. …..…, zostanie 

wypłacona po zakończeniu etapu naboru projektów w  BOM – edycja 2022; 

2) druga transza w wysokości 16% wynagrodzenia, o który mowa  ust. 1 tj. ………, zostanie 

wypłacona po zakończeniu etapu głosowania na projekty w każdej edycji BOM – edycja 2022; 

3) trzecia transza w wysokości 16% wynagrodzenia, o który mowa  ust. 1 tj. ….…, zostanie 

wypłacona po zakończeniu etapu naboru projektów w  BOM – edycja 2023; 

4) czwarta transza w wysokości 16% wynagrodzenia, o który mowa  ust. 1 tj. ……..…, zostanie 

wypłacona po zakończeniu etapu głosowania na projekty w BOM – edycja 2023; 
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5) piąta transza w wysokości 16% wynagrodzenia, o który mowa  ust. 1 tj.  …………, zostanie 

wypłacona po zakończeniu etapu naboru projektów w  BOM – edycja 2024; 

6) szósta transza w wysokości 16% wynagrodzenia, o który mowa  ust. 1 tj. ……….…, zostanie 

wypłacona po zakończeniu etapu głosowania na projekty w BOM – edycja 2024. 

3. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego po odbiorze każdego z etapów wymienionych 

w ust. 2 na podstawie podpisanego przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego 

potwierdzającego ukończenie etapu.  

4. Do podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych wyznacza się: 

1) ze strony Zamawiającego: Sarę Michalską Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacji 

ds. Organizacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie; 

2) ze strony Wykonawcy: … 

5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru systemu jeżeli system lub jego elementy nie spełnią 

wymogów określonych w Umowie lub jej załącznikach. W powyższym przypadku Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie, na co wyraża niniejszym zgodę i co w pełni akceptuje.  

6. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 4 Wykonawcy przysługuje 

dodatkowo wynagrodzenie w wysokości równej iloczynowi poprawnie wysłanych przez system 

wiadomości SMS z kodem weryfikującym oddany głos pomnożonych o kwotę … zł (słownie: …) 

netto plus należny podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z cennikiem Operatora GSM. 

Za poprawnie wysłaną wiadomość SMS uważa się taką wiadomość, która została przekazana  

do Operatora GSM, gdzie Operator zwrócił odpowiedź o poprawnym jej odebraniu i rozpoczęciu 

realizowania wysyłki. 

7. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 Umowy, nastąpi po zakończeniu etapów 

głosowania w kolejnych edycjach, na rachunek bankowy Wykonawcy …, w terminie 14 dni licząc 

od daty doręczenia prawidłowo wystawionej i przekazanej faktury do siedziby Zamawiającego. 

Do wystawionej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółowy raport 

z wykazem poprawnie wysłanych przez system wiadomości SMS z kodem weryfikującym oddany 

głos.  

8. Za dzień zapłaty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 6 Umowy, Strony uznają dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

9. Podstawą do wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 3, 
podpisany przez Zamawiającego bez uwag  i zastrzeżeń.  

10. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie wypłacone na podstawie poprawnie wystawionej 

faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, na numer rachunku 

Wykonawcy …, po wykonaniu przedmiotu umowy i po podpisaniu przez Strony bez uwag 

i zastrzeżeń protokołu odbioru.  

11. Faktury VAT o których mowa w ust. 6 i 9, zostaną wystawione zgodne z poniższymi danymi:  

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

Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 

26, 03-719 Warszawa. 

12. Wykonawca zamieści numer Umowy na wystawionych przez niego fakturach VAT. 

13. Jeżeli faktura VAT będzie przekazywana drogą elektroniczną, to należy wysłać ją na adres e-mail: 

organizacyjny@mazovia.pl. 

14. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego 

polecenia przelewu do banku prowadzącego jego rachunek. 

 

§ 6. 

1. System utrzymywany jest na serwerach Wykonawcy.  

2. Wykonawca zastosuje na serwerze wszystkie niezbędne zabezpieczenia (m.in. połączenia 

nawiązywane do systemu szyfrowane protokołem SSL, wymóg silnych haseł, zanonimizowanie 

danych osobowych środkami kryptograficznymi, kopie bezpieczeństwa, ochrona fizyczna itp.) 

przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym, nieuprawnioną zmianą, uszkodzeniem lub 

mailto:organizacyjny@mazovia.pl
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zniszczeniem danych umieszczanych w systemie.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich awariach 

skutkujących czasową przerwą w dostępności systemu oraz do usunięcia awarii w terminie 

nieprzekraczającym 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Natomiast 

w terminie składania projektów do BOM oraz w terminie głosowania nad projektami zgłoszonymi 

do BOM, wszelkie awarie Wykonawca zobowiązuje się usuwać w nieprzekraczalnym terminie 

4 godzin od momentu ich zgłoszenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, w trakcie obowiązywania Umowy, w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 5 ust. 1, do zdalnego utrzymywania systemów i wykonywania opieki 

serwisowej w zakresie: 

1) usuwania błędów i usterek systemu uniemożliwiających lub utrudniających jego działanie; 

2) wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących systemu w zakresie: 

a) konfiguracji i administracji system, 

b) interpretacji komunikatów o błędach, 

c) identyfikacji przyczyn nieprawidłowego działania, 

d) rozwiązywania innych zidentyfikowanych problemów, 

e) podstawowych wyjaśnień dotyczących założeń metod obliczeniowych oraz prezentacji 

wyników, 

f) pomocy w uruchamianiu procedur; 

3) bieżącego optymalizowania konfiguracji systemu, uwzględniającego potrzeby 

Zamawiającego. 

5. Wsparcie techniczne ze strony Wykonawcy obejmuje zgłaszanie przez Zamawiającego błędów  

za pośrednictwem:  

1) telefonu pod nr …  

2) poczty elektronicznej na adres e-mail … przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

 

§ 7. 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Umowa upoważnia 

Zamawiającego do przeprowadzenia trzech pełnych edycji BOM w latach 2022-2024. 

2. Jeżeli, z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Umowa zostanie rozwiązana, 

Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego uiszczonego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego 

okresu obowiązywania Umowy, określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, 

w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty wystawionego przez Zamawiającego. 

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, w wysokości 1% 

kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

2) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów usunięcia awarii, o których mowa  

w § 6 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

Nie więcej jednak niż 25% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1. 

2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia 

wezwania do zapłaty. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej,  

w przypadku gdyby szkoda przewyższała karę umowną. 
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4. Wykonawca dokona zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania  

do zapłaty wystawionego przez Zamawiającego. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę  

o naliczeniu kar umownych. 

5. Zastrzega się, że łączna wysokość kar umownych, należnych w związku z realizacją zamówienia 

nie może przekroczyć 20% jego wartości, tj. kwoty wskazanej w § 5 ust. 1. 

6. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw lub przeniesienia obowiązków wynikających  
z Umowy na rzecz osób trzecich. 

 

§ 9. 

1. Obowiązek przetwarzania danych osobowych uregulowany jest na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 3 do Umowy.  

2. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach związanych  

z realizacją Umowy są:  

1) Sara Michalska, tel. 22 5979661, e-mail sara.michalska@mazovia.pl; 

2) Anna Obłoza, tel. 22 5979664, e-mail: anna.obloza@mazovia.pl, 

3. Osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją 

Umowy są:  

1) …, tel., e-mail: 

2) …, tel., e-mail:  

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3, w § 4 ust. 4 oraz danych kontaktowych, o których 

mowa w § 5 ust. 5, nie wymaga aneksu do umowy i odbywa się poprzez pisemne lub w drodze 

elektronicznej poinformowanie drugiej strony. 

 

§ 10. 

1. Umowa została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnią ze Stron. 

3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. W przypadku zaistnienia między Stronami sporu wynikającego z Umowy, sądem właściwym dla 

jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną częścią Umowy stanowią: załącznik nr 1 do Umowy – opis przedmiotu zamówienia, 

załącznik nr 2 do Umowy– klauzula RODO, załącznik nr 3 do Umowy– umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, załącznik nr 4 do Umowy– formularz oferty Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 
 

 

 

 

 

 
 

Informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System 

Zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10 – System Zarządzania Jakością, PN-EN ISO 14001:2015-09 – System 

Zarządzania Środowiskowego, PN-ISO/IEC 27001:2017-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, PN-ISO 

45001:2018-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, PN-ISO 37001:2017-05 – System Zarządzania 

Działaniami Antykorupcyjnymi, PN-ISO 26000 – System Społecznej Odpowiedzialności. Ponadto przy wydatkowaniu środków 

z budżetu Województwa Mazowieckiego dokłada należytej staranności  w zakresie przestrzegania zasad mających na celu 

m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ochronę środowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

przeciwdziałanie korupcji; w szczególności zachowuje szczególną dbałość o środowisko naturalne, m.in. nie mogą być 

finansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego zakupy plastikowych sztućców, talerzy, kubków itp. 
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