
 

 
 

 

Znak sprawy: MCPS.OC/TL/351 - 2/2019         Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr ____________________________ 

zawarta w dniu ________ w Warszawie pomiędzy: 

Województwem Mazowieckiem z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-

245-39-40, REGON 015528910, 

w imieniu którego występuje:  

Aleksander Kornatowski – pełniący obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. 
Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, NIP – 526-23-80-101, REGON – 016122452, działający na 
podstawie uchwały nr 150/24/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2019 r. oraz 
uchwały nr 175/24/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2019, zwanym w dalszej 

części umowy „Zamawiającym” 

a 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________zwanym w dalszej 

części umowy „Wykonawcą” 

 

Strony zawierają umowę z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prawa do 

korzystania z elektronicznej bazy systemu informacji prawnej dla 5 użytkowników o nazwie: 

……………………………………………… 

zwane w dalszej części Licencją. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określony jest w załączniku nr 1  - szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. 

3. Licencja udzielona na podstawie Umowy  jest niewyłączna, nieprzenoszalna i obowiązuje na terytorium całego 

świata, przez okres wskazany w § 3 Umowy. 

4. W ramach udzielonej Licencji Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do pobierania danych z baz danych 

systemu informacji prawnej.  

5. Przedmiot Umowy może zostać dodatkowo rozszerzony, w drodze aneksu, o inne produkty, usługi oraz liczbę 

użytkowników, niż określone w ust. 1, takie jak np: 

a) dodatkowe stanowiska użytkownika, 

b) dodatkowe moduły tematyczne. 

6. W przypadku dokonania zmiany Umowy, w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 5 Umowy, Wykonawcy 

należne będzie wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej z Zamawiającym. 
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§ 2.  

Wynagrodzenie i opłaty 

 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy tytułem realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynosi: 

Netto: _________ zł netto (słownie: ____________ złotych i zero groszy) 

VAT 23%: ___________ zł (słownie: _____________ złotych i zero groszy) 

Brutto: _____________ zł (słownie: ____________ złotych i zero groszy) 

2. Faktura Vat będzie wystawiona w następujący sposób : 

Nabywca/Podatnik: 

Województwo Mazowieckie 

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

NIP 1132453940, REGON: 015528910 

Odbiorca/Płatnik:  

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  

ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa 

3. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od 

daty doręczenia w formie elektronicznej faktury VAT na adres mailowy: mcps@mcps.com.pl 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca uprawniony będzie do żądania odsetek ustawowych za 

opóźnienie. 

 
§ 3. Okres obowiązywania umowy 

 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z możliwością 
przedłużenia w formie aneksu.  

 

§ 4.  

Inne postanowienia 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

3. Zmiany niniejszej Umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zleceniodawca      Zleceniobiorca 

 

 

                                                                                    

..........................................................          .........................................................                           

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  


