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Znak sprawy: MCPS.ZP/KM/351-15/2018  

Załącznik nr 2a do SIWZ 

 

Wzór umowy  

nr …………../……….…./2018 

zawarta w dniu …………………2018 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Województwem Mazowieckim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (03-719) przy ul. 

Jagiellońskiej 26, nr NIP 1132453940, nr REGON 015528910, w imieniu i na rzecz którego działa,  na 

podstawie uchwały nr 1255/264/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r. Artur Pozorek – pełniący obowiązki 

Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-002) przy ul. 

Nowogrodzkiej 62A, nr NIP 5262380101, nr REGON: 016122452, 

 

 zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………,  

 

zwanym/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

 

Działanie jest realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach projektu pn. 

„Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem, Działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”.  

 

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie 

określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2018 r., poz. 1986), tj. przetargu 

nieograniczonego, została zawarta w zakresie działalności Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej z siedzibą  w Warszawie (02-002)  przy ul. Nowogrodzkiej 62A, umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie ekspertyzy dotyczącej oceny rozwoju ekonomii 

społecznej poprzez tworzenie klastrów oraz sieci porozumień przez podmioty ekonomii społecznej 

na terenie woj. mazowieckiego (dalej: „Ekspertyza”).  

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 10.12.2018 r.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1a do niniejszej umowy.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania 

przedmiotu umowy, w tym do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat aktualnego 

stanu jej realizacji.  

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie realizacji umowy są:  

 po stronie Wykonawcy: ………………………………, tel. …………………………, e-mail: 

……………………………;  

 po stronie Zamawiającego: …………………………, tel. …………………………, e-mail: 

……………………………. 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 nie powoduje konieczności zmiany umowy. O dokonanej 

zmianie strony informują się pisemnie.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 2 dni od dnia ich zaistnienia oraz wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą 

mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Jeżeli okoliczności, o których 

mowa, uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 

dni od uzyskania informacji o tych okolicznościach.  

 

§ 3 

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

…………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………………………………………).  

2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy związane z realizacją 

niniejszej umowy. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności i zaspokaja wszelkie 

roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy.  

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego protokół odbioru oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i doręczona 

Zamawiającemu faktura VAT/rachunek. 

4. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze 

VAT/rachunku, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, w terminie do 30 

dni od daty dostarczenia i zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT/rachunku.  

5. Za dzień roboczy uważa się zarówno w niniejszym paragrafie, jak i w całej umowie, każdy dzień 

od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

6. Fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić w następujący sposób:  

Nabywca/podatnik:  

Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03 – 719 Warszawa, NIP: 015528910. 

Odbiorca/płatnik:  

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02 – 002 Warszawa.  

 

§ 4  

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac, mogące stanowić przedmiot majątkowych praw 

autorskich, w tym w szczególności Ekspertyza przygotowana w ramach umowy, nie będą 

zawierać niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

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

2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r. poz. 

1191 z późn. zm.) do wyników prac, o których mowa w § 1 umowy, w pełnym zakresie, bez 

żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności majątkowych praw 

autorskich innych osób.  

3. W ramach wynagrodzenia określonego w §3, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą 

odbioru przedmiotu umowy całość majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których 

mowa w § 1, przygotowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy (dalej: 

„Utwory”).  

4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów obejmuje w szczególności prawo do 

wyłącznego i swobodnego korzystania i rozporządzania Utworami w kraju i za granicą, w tym na 

wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności:  

a. utrwalenia Utworu dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, 

fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki 

elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;  

b. zwielokrotnienia Utworu w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, 

elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to 

także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w 

ramach systemu on-line;  
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c. wprowadzenia Utworu lub poszczególnych elementów utworów do pamięci komputera i 

sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, jak również 

przesyłania Utworu w ramach wyżej wymienionej sieci w tym w trybie on-line;  

d. wprowadzenia do obrotu i bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych 

rozpowszechniania Utworu, w tym wprowadzenia do obrotu w szczególności drukiem, w 

postaci papierowej, w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych, w ramach baz 

danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych elektronicznych, w ramach 

baz danych, na nośnikach magnetycznych cyfrowych, optycznych elektronicznych, 

również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym 

sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu w systemie on-line, poprzez 

komunikowanie na życzenie;  

e. wypożyczania, najmu, użyczenia, dzierżawy lub wymiany nośników, na których utwór 

utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do niniejszego ustępu, przy 

zastosowaniu dowolnej techniki udostępnienia utworu, w szczególności określonej w ust. 

3 min. ustępu w nieograniczonej ilości wydań  

i wielkości nakładów.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych w 

zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 4 powyżej i nie będzie żądał z tego tytułu 

dodatkowego wynagrodzenia.  

6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich jest dokonywane na czas nieokreślony.  

7. Strony postanawiają, że Zamawiający – w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 umowy – 

stanie się właścicielem egzemplarzy projektów i nośników, na których Wykonawca utrwalił 

Utwory z chwilą dostarczenia ich Zamawiającemu.  

8. W przypadku pojawienia się roszczeń osób trzecich z tytułu praw autorskich do Utworów, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków 

i szkód, jakie Zamawiający poniósł na skutek zgłoszenia tych roszczeń, w tym wynikających z 

orzeczeń sądów powszechnych. Wykonawca powinien zostać niezwłocznie powiadomiony o 

wszczęciu przez osoby trzecie ewentualnego postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu.  

9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie skuteczności przeniesienia praw majątkowych 

do Utworów albo też skuteczności przeniesienia wyłącznego prawa do zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do twórczych przeróbek Utworów, bądź też 

konieczności rozszerzenia zakresu pól eksploatacji na nowe, a niewymienione w ust. 4 powyżej, 

Wykonawca jest zobowiązany na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 3 umowy, do zawarcia w formie pisemnej dodatkowej umowy przeniesienia na 

rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich/dodatkowej umowy przenoszącej wyłączne 

prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do twórczych przeróbek 

Utworów, a także przeniesienia tych praw na nowych polach eksploatacji.  

10. W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym 

paragrafie, Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 30% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy przypadek dokonanego 

naruszenia (uchybienia obowiązkowi). Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.  

 

§ 5 
1. Wykonawca przekaże wstępną wersję Ekspertyzy w terminie do 5 dni roboczych przed terminem 

końcowym wykonania Ekspertyzy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania uwag do zaproponowanej przez Wykonawcę 

wstępnej wersji Ekspertyzy, aż do ostatecznej akceptacji.  

3. Uwagi Zamawiającego do wstępnej wersji Ekspertyzy zostaną przekazane Wykonawcy na adres 

wskazany w §2 ust. 2 niniejszej umowy w ciągu 1 dnia roboczego od jego otrzymania, a w 

przypadku braku uwag Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę drogą elektroniczną na adres 

wskazany w §2 ust. 2 niniejszej umowy.  
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4. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych przedstawi ostateczną wersję Ekspertyzy uwzględniającą 

uwagi Zamawiającego.  

5. Odbiór przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami § 1 niniejszej umowy nastąpi na postawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 2.  

6. Wykonawca wykona w całości przedmiot zamówienia oraz dostarczy do Zamawiającego 

ostatecznie przyjętą przez Zamawiającego wersję Ekspertyzy w 1 egz. wersji papierowej oraz 

elektronicznej przesłanej drogą elektroniczną na adres wskazany w §2 ust. 2 niniejszej umowy, w 

terminie określonym w §1 ust. 2 umowy.  

 

§ 6 
1. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w §1 ust. 2, §5 ust. 1, 4 umowy Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) 

określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z opóźnień określonych w ust.  1 przekraczającego 7 

dni, Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni po 

upływie 7  dniowego terminu opóźnienia.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach określonych w ust. 

2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30% wartości 

wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1 umowy, jeżeli zamówienie zostanie wykonane niezgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1a do umowy.  

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego 

w §3 ust. 1 umowy. 

6. O naliczeniu kar umownych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie podając 

uzasadnienie faktyczne.  

7. Zamawiający ma prawo dokonywać potrąceń kar umownych określonych w ust. 1, 4 z 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. W przypadku naliczenia kary umownej określonej w ust. 3 Wykonawca zapłaci kwotę kary na 

konto Zamawiającego wskazane w zawiadomieniu.  

9. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.  

 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania informacji na sporządzonych materiałach / 

dokumentach, że realizowana usługa jest wykonywana na rzecz Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej w ramach projektu pn. ,,Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 

,,Rozwój ekonomii społecznej” oraz stosowania obowiązujących logotypów:  

1) Funduszy Europejskich Programu Regionalnego. 

2) Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.  

3) Mazowsza serca Polski.  

4) Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.  

5) Projektu.  

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek postanowienia niniejszego paragrafu, 

w szczególności w przypadku nieumieszczenia oznaczeń, logotypów o których mowa powyżej, 

umieszczenie ich niezgodne z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie, albo dokonanie 

jakichkolwiek zmian w logotypach lub oznaczeniach, Zamawiający ma prawo do nałożenia kary 

umownej w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za 

każde naruszenie. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.  
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§ 8 

1. Zgodnie z regulacją art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany treści umowy, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1. ust. 1 

umowy w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć, w szczególności 

w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp.) mającej wpływ na realizację umowy z 

zastrzeżeniem, że nowy termin realizacji zamówienia nie będzie późniejszy niż 20 grudnia 

2018 r. 

2) konieczności zmiany osoby/osób wchodzących w skład zespołu realizującego 

przedmiot umowy, w przypadku długotrwałej choroby lub śmierci oraz innych 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych, pod warunkiem posiadania przez nowo wyznaczoną 

osobę/osoby przynajmniej takich samych kwalifikacji i doświadczenia co zastępowana 

osoba/osoby i z zastrzeżeniem, iż nowe osoby spełniają wszystkie wymogi postępowania 

przetargowego określone w istotnych warunkach zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

otrzymanych oraz uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy.  

2. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 

wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego 

wbrew postanowieniom niniejszej Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po 

wykonaniu Przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę. 

3. Przez dane osobowe rozumie się dane osobowe w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwanego w dalszej części „RODO”. 

4. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane  

na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, 

zmienianie, udostępnianie i usuwanie.  

5. W ramach wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do przetwarzania 

danych osobowych (w tym do zabezpieczania danych osobowych uzyskanych  

od   Zamawiającego) zgodnie z wymogami i zasadami określonymi w RODO. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, podejmie środki 

zabezpieczające udostępniony zbiór danych, zapewniające ochronę przetwarzanych danych,  

a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobą nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy 

oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

7. Wykonawca będzie przechowywać dokumenty w szafie zamykanej na zamek lub  

w zamykanym na zamek pomieszczeniu, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do 

przetwarzania danych osobowych.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad postępowania  

z dokumentami: 

 pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających 

z umowy; 
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 przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do zrealizowania 

zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone; 

 nietworzenia kopii dokumentów, innych niż niezbędne do realizacji umowy; 

 zachowania danych osobowych w poufności, także po zakończeniu realizacji umowy. 

9. Wykonawca będzie przestrzegał należytej staranności w zakresie zachowania w poufności danych 

osobowych oraz ich zabezpieczenia. 

10.  Wykonawca zobowiązuje się do: 

 zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie 

obowiązywania umowy lub uzyskanych w związku z wykonywaniem objętych Umową, także 

po jej rozwiązaniu; 

 zabezpieczenia korespondencji i wszelkich otrzymanych dokumentów przed kradzieżą, 

uszkodzeniem i zaginięciem; 

 niewykorzystywania zebranych na podstawie umowy danych osobowych dla celów innych  

niż określone w Umowie. 

11. Wykonawca  niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 

 wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym 

użyciu; 

 wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, urzędami administracji publicznej, policją lub przed sądem. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na 

temat przetwarzania wszystkich danych osobowych przez Wykonawcę, a w szczególności 

niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia obowiązków 

dotyczących ochrony danych osobowych. 

13. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie kontroli w miejscach, w których są 

przetwarzane powierzone dane osobowe, w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, nie 

późniejszym jednak niż 3 dni kalendarzowe od dnia powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia 

kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych 

osobowych. 

14. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę 

zobowiązań wynikających z RODO Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie 

niezapowiedzianej kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania  oraz zabezpieczenia 

danych osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporządzonych w wyniku 

kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego.  

16.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie przez niego 

wymagań z zakresu ochrony danych osobowych przewidzianych w rozporządzeniu wskazanym w 

ust. 5. 

17. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 

wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego 

wbrew postanowieniom niniejszej Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po 

wykonaniu Przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę. 
18. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może zatrzymać 

kopii dokumentów, powstałych lub pozyskanych w trakcie realizacji Umowy.  

 

§ 10 
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 

go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. 

U. 2018, poz. 1330 z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.  
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§ 11 
Strony ustalają, iż sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej umowy 

jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

§ 13 
1. Umowa zostaje sporządzona w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy.  

2. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.  

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu umowy  

Załącznik Nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy  
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Załącznik nr 1 do umowy 

Znak sprawy: ….............................................. 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Tożsamy z załącznikiem nr 1a do SIWZ 
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Znak sprawy: MCPS.ZP/KM/351-15/2018  

Załącznik nr 2 do Umowy 

do umowy nr ………/………/2018 

 

 

Warszawa, dn……………… r.  

 

 

Protokół zdawczo- odbiorczy 

 

 

Dotyczy umowy nr …………………………, zawartej w dniu ………………. 2018 roku w 

Warszawie pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej  

a  

…………………………………………………………………………………… (nazwa Wykonawcy) 

na wykonanie usługi …………………………………………………………………………………  

 

 

Stwierdza się, że ww. umowy została wykonana:  

 w terminie / z opóźnieniem ................. dni, w zakresie …………………….. (wskazać, czego 

dotyczyło opóźnienie),  

 bez usterek / z usterkami w postaci .............................................................................., które 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie w terminie ………... dni, tj. do 

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

 

Wnioskodawca wnosi o:  

 wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości określonej umową, tj. 

…………………………. zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………)  

 wypłacenie wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę ..................... zł z tytułu 

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

(wskazać podstawę do naliczenia kar umownych).  
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Umowa realizowana była w ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” 

realizowanego przez Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 

ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.3 

„Rozwój ekonomii społecznej” RPO WM 2014-2020. 

 

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

data, pieczątka i podpis Zamawiającego data i podpis Wykonawcy 

  

 

 

Zatwierdzam 
 

 

 

 

 

 

 

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

 data, pieczątka i podpis Zamawiającego 

 


