
               

UMOWA Nr …………. 

zawarta w dniu ………………..  pomiędzy:  

Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie (01-473) 

przy ul. Kocjana 3 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla  m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000373652, NIP 5222967596, REGON 142732693  

zwaną dalej „Licencjobiorcą” reprezentowaną przez: 

1) OSKARA HEJKA – Dyrektora Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej 

MAZOVIA, 

2) JAROSŁAWA RZEPECKI – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiej Instytucji Gospodarki 

Budżetowej MAZOVIA, Głównego Księgowego. 

a …………………. z siedzibą w ……………….przy ul. ……………….. Zarejestrowaną w 

…………………………………, …………………………., zwanym dalej licencjodawcą, 

reprezentowaną przez:  
………………………………. – ………………………………… 

 

zwanych łącznie dalej Stronami.  

 

 § 1 

1. Licencjodawca zobowiązuje się wykonać prace określone w Zapytaniu ofertowym nr 1/11/19/IT 

(przedmiot umowy), za cenę netto: ………….., brutto: ……………….. słownie zł. brutto 

(………………..) 

 

2. Licencjodawca nie może bez zgody Licencjobiorcy przenieść wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 2 

1. Dostarczenie licencji nastąpi najpóźniej w dniu 29 listopada 2019 roku.  

2. Produkcyjne uruchomienie systemu nastąpi najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 roku. 

3. Szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem i na zasadach zamieszczonych w 

Zapytaniu ofertowym nr 1/11/19/IT w punkcie 3. 

 

§ 3 

1. Zapłata za realizację prac określonych w § 2 nastąpi  w terminie 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. Licencjodawca uprawniony będzie do wystawienia faktury po 

uprzednim odbiorze wszystkich prac określonych w § 2 umowy i podpisaniu bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru przez Licencjobiorcę.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 

Licencjodawcy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia odpowiednią 

kwotą rachunku bankowego Licencjobiorcy. 



3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty bezpośrednie oraz pośrednie, 

koszty transportu, ubezpieczeń, należności publicznoprawne, jak również wszelkie inne należności, 

jakie w związku z wykonaniem niniejszej umowy spodziewałby się uzyskać Licencjodawca. 

 

§ 4 

1. Odbiór przedmiotu umowy następuje w momencie podpisania przez wyznaczonego przez 

Licencjobiorcę pracownika protokołu odbioru. 

2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Licencjobiorca – z zastrzeżeniem ust. 4 - może 

wyznaczyć termin na ich usunięcie. Po usunięciu wad strony sporządzą dodatkowy protokół 

odbioru. W takim przypadku ust. 1 stosuje się odpowiednio. Dopuszcza się sporządzenie więcej niż 

jednego dodatkowego protokołu odbioru. 

3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to niezależnie od innych uprawnień wynikających 

z przepisów prawa, Licencjobiorcy przysługiwać będą następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia 

wad; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one używania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Licencjobiorca może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

- jeżeli uniemożliwiają używania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Licencjobiorca 

może według swego wyboru odstąpić od umowy lub żądać dostarczenia przedmiotu umowy 

wolnego od wad na koszt Licencjobiorcy.  

4. Za datę wykonania umowy przez Licencjodawcę uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 

przez Strony, z uwzględnieniem postanowień wynikających z ust. 1-2 przedmiotu umowy w 

miejsce wskazane przez Licencjobiorcę  

5. Licencjobiorca wyznacza ………………….. (tel. ………………) i …………………… (tel. 

……………) jako osoby do bezpośredniej współpracy przy realizacji niniejszej umowy w zakresie 

realizacji obowiązków umownych. 

6. Licencjodawca wyznacza ……………….. (tel. ………………..) jako osobę do bezpośredniej 

współpracy przy realizacji niniejszej umowy w zakresie realizacji obowiązków umownych. 

 

§ 5 

1. Licencjodawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym przedmiocie 

umowy i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. 

2. W przypadku ujawnienia w trakcie używania przedmiotu umowy wad ukrytych, Licencjodawca 

zobowiązany jest do ich bezpłatnego usunięcia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 

dni od dnia zawiadomienia Licencjodawcy o ich stwierdzeniu.  

 

§ 6 

1. Licencjodawca jest zobowiązany zapłacić Licencjobiorcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Licencjodawcy – w wysokości 10% 

wartości umowy brutto; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 1 % wartości umowy 

brutto, za każdy dzień opóźnienia; 

c) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wartości umowy brutto, za każdy 

dzień opóźnienia. 

3. Zastrzeżenie bądź zapłata kar umownych nie uchyla prawa Licencjobiorca do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 



4. Licencjodawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

§7 

1. Oprócz przypadków określonych w przepisach odrębnych, Licencjobiorca może odstąpić od 

umowy, jeżeli: 

b) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Licencjodawcy, które uniemożliwiają wykonanie 

umowy (upadłość, likwidacja itp.). 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Licencjobiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w terminie 1 miesiąca od daty dowiedzenia się o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

 

§ 8  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej      

w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Licencjobiorcy. 

 

§ 10  

1. Licencjobiorca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych 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 (dalej RODO), w 

odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Licencjodawcę oraz osób 

fizycznych wskazanych przez niego jako osoby do kontaktu/ koordynatorzy/osoby odpowiedzialne 

za wykonanie niniejszej Umowy. 

2. Licencjobiorca oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych z którym w sprawie danych 

osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@igbmazovia.pl. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Za mawiającego na 

podstawie  art. 6 ust.1 lit. b) RODO jedynie w celu niezbędnym do wykonania Umowy i w zakresie 

kategorii danych identyfikacyjnych i kontaktowych. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało  

z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy i przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy oraz wskazany w 

jednolitym rzeczowym wykazie akt, w tym z uwzględnieniem obowiązków archiwizacyjnych oraz 

praw związanych z dochodzeniem roszczeń, itp. 

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych 

dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

mailto:iod@igbmazovia.pl


7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej 

Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością jej zawarcia i realizacji. 

Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru 

Licencjobiorcy) rozwiązaniem Umowy z winy Licencjodawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną 

osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem  niezwłocznego wskazania 

innej osoby w jej miejsce. 

9. Licencjodawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy, 

o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu. 

 

§ 11  

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi : 

Oferta Licencjodawcy. 

2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 

   - jeden egzemplarz dla Licencjobiorcy; 

   - jeden egzemplarz dla Licencjodawcy. 

 

LICENCJODAWCA       LICENCJOBIORCA 

 


