Załącznik nr 4 do SWZ
Nr dok. SAP

Dostawca

Umowa nr CUS/UM/C/OM/VI/P3/155/……./ZP/2022
zawarta w dniu ............................... w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP 525-22-48-481, Regon 015259640 reprezentowanym przez Panią Martę Sadurską – dyrektora
Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” z siedzibą przy ul. Skaryszewskiej 3,
03-802 Warszawa, działającą na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st.
Warszawy nr GP-OR.0052.5104.2018 z 11.12.2018 r. oraz nr GP-OR.0052.3343.2020 z 17.12.2020 r.,
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………….… (kod
pocztowy: ……………………………) przy ul. …………………………………………………….., NIP ……..………………………,
REGON …………………………., reprezentowaną przez:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
zwanym/ą w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,
łącznie zwani dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) została zawarta umowa, dalej zwana „Umową”,
o następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie Urządzeń do wsparcia realizacji Podsystemu koordynacji
i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku w ramach realizacji projektu „Budowa i wdrożenie
zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi
dla Mazowsza w ramach ZIT.
2. Przedmiot Umowy obejmuje dostarczenie 488 sztuk sprzętu komputerowego typu laptop
z akcesoriami, oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz licencjami na te oprogramowania
oraz z usługami serwisu gwarancyjnego wraz z dodatkową ochroną (dalej „Sprzęt”, „Urządzenia”
lub „Przedmiot Umowy”), do wskazanych lokalizacji, zgodnie z procedurą odbioru i ze specyfikacją
i technicznym Opisem Przedmiotu Zamówienia określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy oraz
złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy.
3. W ramach Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa
w § 2 ust. 3.
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§2
Termin wykonania Umowy
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy, w terminie …………… dni roboczych
od dnia podpisania Umowy1 tj. do dnia ……………………, z uwzględnieniem terminów wynikających z
§ 5 ust. 4 oraz ust. 6.
Szczegółowe terminy dostarczania Sprzętu do wskazanych lokalizacji zostaną ustalone
w harmonogramie, przygotowanym przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy
i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Termin wskazany w ust. 1 oraz harmonogram muszą
uwzględniać:
1) 10 dni roboczych na przeprowadzenie wewnętrznych testów uruchomienia i kompletności
oprogramowania systemowego i biurowego, zgodnie z § 5 ust. 4;
2) 3 dni robocze na ewentualne ponowne dostarczenie niewadliwego Sprzętu do lokalizacji i
5 dni roboczych na zweryfikowanie Sprzętu, zgodnie z § 5 ust. 6.
W ramach Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, którego
realizacja skutkować będzie dostarczeniem przez Wykonawcę maksymalnie 150 sztuk Sprzętu w
ramach zamówienia opcjonalnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania
całości, bądź części zamówienia objętego prawem opcji.
Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia
woli w tym przedmiocie, w terminie co najmniej 5 dni przed zakończeniem okresu realizacji Umowy,
o którym mowa w ust. 1. W treści oświadczenia Zamawiający wskaże liczbę sztuk Sprzętu,
lokalizację i termin przewidziane do dostarczenia w ramach prawa opcji. Zamawiający ma prawo do
skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w okresie wskazanym w ust. 1, na podstawie złożenia
odrębnego oświadczenia woli.
Zasady i warunki dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji, będą takie same jak te,
które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
Do odbioru Sprzętu objętego prawem opcji, stosuje się procedurę odbioru określoną w § 5.
Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego,
dlatego też nieskorzystania przez Zamawiającego z całości lub części prawa opcji, nie stanowi
podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
Zaciągnięcie zobowiązania wraz z zaangażowaniem środków nastąpi na podstawie wystawionego
przez Zamawiającego odrębnego zlecenia.
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
§3
Obowiązki Wykonawcy
1. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w zakresie zamówienia
podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji w szczególności do:
1) dostarczenia oraz wniesienia Sprzętu na własny koszt i ryzyko w liczbach oraz do miejsc
wskazanych przez Zamawiającego, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy,
2) dostarczenia licencji na stanowiące wyposażenie Sprzętu oprogramowania wymienione
w Załączniku nr 1 do Umowy,
3) zamieszczania informacji np. formie naklejki na dostarczanych Urządzaniach, że realizowany
zakup wykonywany jest w ramach projektu: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu
wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020 oraz stosowania obowiązujących logotypów. Oznakowanie musi
być umieszczone w widocznym miejscu, rozmiar informacji musi być stosowny do wielkości
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Zamawiający uzupełni po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z liczbą dni wskazaną przez Wykonawcę
w ofercie (jednak nie krócej niż 30 dni i nie później niż 60 dni od dnia podpisania Umowy).
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sprzętu, znaki i napisy czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne. Sprzęt musi być oznakowany
trwale. Wzór oznakowania stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu Sprzętu
do miejsc przeznaczenia oraz w czasie jego wnoszenia.
3. O gotowości do dostarczenia oraz przekazania Sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest na co
najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy zawiadomić Zamawiającego
mailowo na adres wskazany w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy, pod warunkiem zwrotnego potwierdzenia
odbioru maila.
4. W przypadku stwierdzenia braków w dostawie Sprzętu, bądź późniejszego stwierdzenia podczas
testowania, jego niekompletności lub wadliwości, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
uzupełnienia dostawy o brakujące elementy Sprzętu lub wymiany wadliwego Sprzętu na wolny
od wad, w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia
o stwierdzeniu braków lub niekompletności albo wadliwości Sprzętu, pod rygorem zastosowania
kar, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3.
5. W przypadku stwierdzenia podczas testowania wadliwości Sprzętu, Sprzęt wadliwy uważać się
będzie za niedostarczony. Przez wadę Sprzętu rozumie się w szczególności jakąkolwiek
niezgodność Sprzętu ze specyfikacją i technicznym Opisem Przedmiotu Zamówienia określonymi
w Załączniku nr 1 do Umowy.
§4
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5, po dostarczeniu
przez Wykonawcę kompletnego (ilościowo i jakościowo) Sprzętu do wskazanych lokalizacji i
podpisaniu przez odbierających Jednostkowych Protokołów Przekazania dla lokalizacji,
2) zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z § 7 Umowy, z zastrzeżeniem § 10
Umowy.
§5
Procedura odbioru Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca dostarczy Sprzęt zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym, o którym
mowa w § 2 ust. 2.
2. Wykonawca przed przeprowadzeniem dostawy Przedmiotu Umowy powiadomi Zamawiającego
w formie wiadomości e-mail o planowanej dostawie Sprzętu, na co najmniej 3 dni robocze przed
jej przeprowadzeniem, zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy.
3. Wykonawca przeprowadzi dostawę Sprzętu w dniach roboczych, w godzinach 8.00-14.00 w
miejscach oraz liczbach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę Sprzętu do danej lokalizacji, pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w ciągu 10 dni roboczych od dnia dostarczenia, przeprowadzą wewnętrzne testy
uruchomienia i kompletności oprogramowania systemowego i biurowego.
5. W przypadku nie stwierdzenia wad sprzętu oraz wad dostawy, zostaną podpisane bez zastrzeżeń
przez Wykonawcę i Ośrodek Pomocy Społecznej Jednostkowe Protokoły Przekazania dla lokalizacji,
stwierdzające faktyczną liczbę sztuk dostarczonego Sprzętu wraz z akcesoriami
i oprogramowaniem. Wzór Jednostkowego Protokołu Przekazania dla lokalizacji stanowi Załącznik
nr 2 do Umowy
6. W przypadku jakichkolwiek uwag do odbieranego Sprzętu Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo
odmówić dokonania odbioru Sprzętu. W takim przypadku Wykonawca dostarczy niewadliwy
Sprzęt w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przekazania takiej informacji przez Ośrodek
Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie przeprowadzi w ciągu 5 dni roboczych
od dostarczenia, wewnętrzne testy uruchomienia i kompletności oprogramowania systemowego i
biurowego dostarczonego sprzętu. W przypadku braku uwag Ośrodka Pomocy Społecznej do
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Sprzętu określonego w zdaniu 2 – Wykonawca i Ośrodek Pomocy Społecznej podpiszą Jednostkowy
Protokół Przekazania dla lokalizacji, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
7. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego wszystkie Jednostkowe Protokoły Przekazania dla
lokalizacji podpisane bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Ośrodek Pomocy Społecznej (18 sztuk).
8. Na podstawie wszystkich podpisanych bez zastrzeżeń (18 sztuk) Jednostkowych Protokołów
Przekazania dla lokalizacji, podpisywany jest przez Zamawiającego i Wykonawcę ostateczny
Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy – stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy.
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§6
Odstąpienie od Umowy
Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) dostarczony przez Wykonawcę Sprzęt nie odpowiada parametrom określonym w Załączniku
nr 1 do Umowy, a Wykonawca nie wymieni Sprzętu na wolny od wad w terminie
nieprzekraczającym 3 dni roboczych od daty dostawy;
2) opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 15 (piętnaście) dni
liczone od terminu określonego w § 2 ust. 1.
W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z Umowy w sposób nienależyty, w tym niezgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą
Załącznik nr 5 do Umowy lub dokumentacją, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego
wykonania obowiązków i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego 7-dniowego terminu,
z zastrzeżeniem prawa odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminu.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.
Przewidziane w Umowie prawo do odstąpienia od Umowy nie narusza uprawnień Zamawiającego
do odstąpienia od Umowy przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
§7
Wynagrodzenie
Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy na kwotę ………………. zł
brutto, słownie (……………………………..…………. 00/100).
Koszt jednej sztuki Sprzętu wynosi ………………. zł brutto, słownie (…………………………………. 00/100).
Wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Przedmiotu Umowy
podpisanym bez zastrzeżeń.
Maksymalne wynagrodzenie z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym
mowa z § 2 ust. 3-8, nie przekroczy kwoty …………. zł brutto (słownie: ……………..), z czego
wynagrodzenie za dostawę Sprzętu obliczone zostanie jako iloczyn liczby Sprzętu wskazanej w
oświadczeniu Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 4 oraz kosztu jednej sztuki Sprzętu
określonego w ust. 2. Wynagrodzenie z tego tytułu wypłacane będzie za dostarczoną partię Sprzętu.
Wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy (w tym koszty dostawy Sprzętu
do wskazanych lokalizacji, licencje na stanowiące wyposażenie Sprzętu oprogramowanie oraz usługi
serwisu gwarancyjnego wraz z dodatkową ochroną) Wykonawca pokrywa w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie
o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot innych,
nieprzewidzianych w Umowie kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.
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6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
7. W treści faktury należy wskazać numer Umowy, na podstawie której faktura jest wystawiona oraz
zawrzeć dane:
1) Nabywca - Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481;
2) Odbiorca - Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, ul. Skaryszewska 3, 03-802
Warszawa.
8. Fakturę należy dostarczyć do Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, ul. Skaryszewska
3, 03-802 Warszawa lub na adres cus@um.warszawa.pl.
9. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 8 za datę skutecznego doręczenia faktury
uznaje się datę jej wpływu do Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” ul. Skaryszewska
3, 03-802 Warszawa.
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowego zwrotu otrzymanej od Wykonawcy
nieczytelnej lub niepoprawnie wystawionej faktury. Zwrot faktury będzie wiązał się
z przesunięciem terminu płatności o okres przedłożenia Zamawiającemu poprawnego dokumentu.
12. Strony zgodnie postanawiają, iż za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego należnych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
14. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. – o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893), Zamawiający oświadcza, że m.st. Warszawa
posiada status dużego przedsiębiorcy.
15. Wykonawca ma prawo do złożenia faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. W razie wyboru drogi elektronicznej w polach „referencja nabywcy”
(<cbc:BuyerReference>) oraz „numer umowy” e-faktury należy wpisać numer Umowy będącej
podstawą do wystawienia faktury. Identyfikatorem skrzynki m.st. Warszawy, do której należy
przesłać e-faktury, jest nr NIP m.st. Warszawy, zamieszczony w komparycji Umowy. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów za pośrednictwem
ww. Platformy.
16. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskaże na fakturze do realizacji płatności
na jego rzecz będzie zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego.
Lub w przypadku, gdy Wykonawca będzie osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:
„Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy służy wyłącznie do celów
rozliczeń prowadzonej działalności gospodarczej.”
17. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
18. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności.
Jeżeli w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wyłoniony wykonawca zagraniczny nieposiadający siedziby
oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Polski:
1)

2)

w § 7 ust. 1 i 2 i 4 otrzymają brzmienie:
„1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy na kwotę …………. PLN, słownie (…………………. PLN).
2. Koszt jednej sztuki Sprzętu wynosi ………………. PLN, słownie (……………………. PLN).”
4. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa z § 2 ust. 3-8, nie
przekroczy kwoty …………. PLN (słownie: …………….PLN), z czego wynagrodzenie za dostawę Sprzętu obliczone zostanie jako iloczyn
liczby Sprzętu wskazanej w oświadczeniu Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 4 oraz kosztu jednej sztuki Sprzętu
określonego w ust. 2. Wynagrodzenie z tego tytułu wypłacane będzie za dostarczoną partię Sprzętu.”
Usuwa się powyższe ust. 16, 17 i 18, a po ust. 15 dodane zostaną ust. 16 i 17 w brzmieniu:

„16. Wykonawca oświadcza, że nie posiada siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Polski, w związku z
tym obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług spoczywa na Zamawiającym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z
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dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931, ze zm.). W związku z powyższym Wykonawca wystawi
faktury na kwoty wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług będzie rozliczony przez Zamawiającego.
17. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie po potrąceniu świadczeń publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa, w tym
zwłaszcza kwoty stanowiącej zryczałtowany podatek dochodów, który zamawiający jest zobowiązany zapłacić, jako płatnik w dniu
dokonania zapłaty na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym dla osób prawnych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1800, ze zm.). Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby
podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ
administracji podatkowej, złożonym Zamawiającemu wraz z fakturą. Certyfikat powinien zostać dostarczony w oryginale ewentualnie
może to być potwierdzona notarialnie kopia. W przypadku niedostarczenia ww. certyfikatu rezydencji w odpowiednim terminie kwota
należnego podatku zostanie potrącona z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.”
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§8
Gwarancja
Wykonawca na komputer przenośny typu laptop udziela gwarancji na okres ……………….miesięcy2
oraz na baterie komputera udziela gwarancji na okres 12 miesięcy wraz z dodatkową ochroną
na dostarczony Sprzęt, na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. Okres gwarancji
liczony będzie od daty dostawy Sprzętu potwierdzonej podpisanym bez zastrzeżeń Jednostkowym
Protokołem Przekazania dla lokalizacji, o którym mowa w § 5 ust. 5 i lub 6 Umowy.
W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy Sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się
do dostarczenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej niezwłocznie, tj. najdalej w ciągu 48 godzin
od momentu zgłoszenia awarii - na czas naprawy - sprzęt o parametrach technicznych nie gorszych,
niż Urządzenie w naprawie. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych.
Odbiór Sprzętu z lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego tj. danej siedziby Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz dostarczenie naprawionego Sprzętu, leży po stronie Wykonawcy lub zewnętrznego
dostawcy świadczącego usługi w imieniu Wykonawcy.
W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany gwarancyjnej uszkodzonych dysków na nowe o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych oraz zobowiązuje się pozostawić uszkodzone dyski w Ośrodku Pomocy Społecznej.
§9
Koordynacja współpracy
Strony ustalają, że koordynatorami spraw związanych z realizacją Umowy będą, ze strony:
1) Zamawiającego – ………….……………….……. nr tel.: ……………….., e-mail: ………..…………..…………..;
2) Wykonawcy – ………………………………..…….., tel.: ……………., e-mail: …………………………….…………..
Zmiana osób, wymienionych w ust. 1, nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, wystarczy
przesłanie powiadomienia, na adres e-mail osoby kontaktowej drugiej Strony.
Strony oświadczają, że ich aktualne adresy korespondencyjne są następujące:
1) Zamawiający: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa;
2) Wykonawca: ul. ……………………., ………….. ……………..
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby.
Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia Stronie, do której jest zaadresowane.
Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 4 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres
wskazany w ust. 3 uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu
nieaktualnego adresu.
§ 10
Kary umowne
Strony ustalają następujące kary umowne w związku z nienależytym wykonaniem Umowy, które
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy:
1) w przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy względem terminu
określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3%
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wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
(licząc od dnia następnego po upływie terminu);
2) w przypadku zwłoki w usuwaniu awarii Sprzętu w ramach napraw gwarancyjnych, o których
mowa w § 8 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% jednostkowej wartości
brutto Sprzętu, o której mowa w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki usunięcia awarii
i/lub usterki każdej sztuki Sprzętu (licząc od dnia następnego po upływie terminu);
3) w przypadku zwłoki w wymianie Sprzętu zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Umowy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% jednostkowej wartości brutto Sprzętu
podanej w Ofercie Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki każdej sztuki Sprzętu (licząc
od dnia następnego po upływie terminu);
4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności w okolicznościach, o których mowa w § 6 Umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,
5) w przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania obowiązków wynikających z udzielonej
gwarancji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości wartości brutto jednej sztuki
Sprzętu, o którym mowa w § 7 ust. 2 – za każdy przypadek,
6) w przypadku braku dostarczenia Sprzętu, o pamięci masowej o wyższych parametrach
tj. 512GB SSD PCIe NVMe zamiast 256GB SSD PCIe NVMe, w wysokości 20% jednostkowej
wartości brutto Sprzętu, o której mowa w § 7 ust. 2, za każdą sztukę Sprzętu.3
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 zostanie poprzedzone postępowaniem
wyjaśniającym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z którego zostanie sporządzony pisemny
protokół. Sporządzenie protokołu nie jest konieczne w przypadku przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego na piśmie lub w formie wymiany korespondencji drogą elektroniczną. Zamawiający
nie naliczy kar, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż nie ponosi odpowiedzialności za
okoliczności dotyczące zaistniałej sytuacji.
W przypadku nie wzięcia udziału przez Wykonawcę w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3
pomimo zawiadomienia go przez Zamawiającego o terminie przeprowadzania czynności,
Zamawiający będzie uprawniony do sporządzenia i podpisania jednostronnego protokołu
opisującego zaistniałe zdarzenie. Sporządzenie protokołu nie jest konieczne w przypadku
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w formach, o których mowa w ust. 3.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowiązany będzie do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający
może odstąpić od żądania zapłaty kary umownej w części lub w całości, jeżeli uchybienia zostaną
przez Wykonawcę niezwłocznie naprawione.
Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy na podstawie Umowy, a w przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie
możliwe (w szczególności w okresie trwania gwarancji), Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty kary w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, mającego formę noty księgowej.
Kary umowne przewidziane w Umowie mogą przysługiwać niezależnie od siebie, z zastrzeżeniem,
że w przypadku kumulacji kar umownych naliczonych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy oraz kary naliczonej z tytułu odstąpienia od Umowy, Zamawiającemu
przysługiwać będzie wyłącznie kara umowna naliczona z tytułu odstąpienia. W takim przypadku
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zaliczenia zapłaconych przez Wykonawcę kar
umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na poczet kary umownej
należnej z tytułu odstąpienia.
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8. Strony zastrzegają możliwość naliczania kar umownych do maksymalnej wysokości 30%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
Jeżeli w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wyłoniony wykonawca zagraniczny nieposiadający siedziby
oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Polski § 10 ust. 1 pkt 1-6 oraz ust. 8 otrzymają brzmienie:
„1. Strony ustalają następujące kary umowne w związku z nienależytym wykonaniem Umowy:
1) w przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy względem terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki;
2) w przypadku zwłoki w usuwaniu awarii Sprzętu w ramach napraw gwarancyjnych, o których mowa w § 8 Umowy, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 1% jednostkowej wartości Sprzętu, o której mowa w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
usunięcia awarii i/lub usterki każdej sztuki Sprzętu;
3) w przypadku zwłoki w wymianie Sprzętu zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 1% jednostkowej wartości Sprzętu podanej w Ofercie Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki każdej sztuki
Sprzętu;
4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w
okolicznościach, o których mowa w § 6 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,
5) w przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości wartości jednej sztuki Sprzętu, o którym mowa w § 7 ust. 2 – za każdy przypadek,
6) w przypadku braku dostarczenia Sprzętu, o pamięci masowej o wyższych parametrach tj. 512GB SSD PCIe NVMe zamiast 256GB
SSD PCIe NVMe, w wysokości 20% jednostkowej wartości Sprzętu, o której mowa w § 7 ust. 2 za każdą sztukę Sprzętu.4
8. Strony zastrzegają możliwość naliczania kar umownych do maksymalnej wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1
Umowy.”.

§ 11
Zmiany postanowień Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy:
1) dotyczących terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku zmiany sposobu spełnienia świadczenia, zmian technologicznych
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością na rynku Sprzętu wskazanego w ofercie lub OPZ, spowodowaną
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego Sprzętu,
b) pojawienia się na rynku Sprzętu nowszej generacji pozwalającego na zaoszczędzenie
kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości,
c) koniecznością zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych, niż wskazane w OPZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy;
2) gdy wystąpią okoliczności nieprzewidziane w chwili zawarcia Umowy, a skutkujące
koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu Umowy - zmianie ulegną
postanowienia Umowy dotyczące Przedmiotu Umowy i jego zakresu, wynagrodzenia
Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji;
3) w przypadku konieczności wstrzymania realizacji Umowy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy;
4) wynikającej ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonywanie Przedmiotu
Umowy;
5) w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez
działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
2. W przypadkach określonych w ust. 1, Zmawiający przewiduje możliwość:
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1) przedłużenia terminu/ów realizacji Umowy o czas trwania przeszkody w realizacji Umowy,
o której mowa w ust. 1;
2) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy, sporządzone przez
Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zmiana miejsca użytkowania Sprzętu nie stanowi zmiany Umowy. Zamawiający zobowiązany jest
do poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie w sposób określony w § 9 Umowy.
§ 12
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Umowa nie wiąże się z powierzeniem przetwarzania danych osobowych Wykonawcy przez
Zamawiającego.
2. Obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w art. 4 pkt 7 RODO w stosunku do
danych podanych przez Wykonawcę wykonuje Centrum Usług Społecznych „Społeczna
Warszawa”, z siedzibą w Warszawie (03-802), ul. Skaryszewska 3 („Centrum”).
3. Centrum powołało inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może się kontaktować we
wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, pisząc na adres korespondencyjny
Centrum podany w ust. 2 lub poprzez e-mail: iod.cus@um.warszawa.pl.
4. Centrum przetwarza dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy (art.
6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie osób reprezentujących Wykonawcę, a także w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, w tym w oparciu o przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o finansach
publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz innych przepisach prawa
powodujących obowiązek dla Centrum przetwarzania danych osobowych podanych przez
Wykonawcę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W związku z tym, iż udzielenie zamówienia publicznego, jak
i realizacja umowy są przedsięwzięciem realizowanym w ramach wykonywania zadań publicznych
powierzonych Centrum, przesłanką przetwarzania danych jest także art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
5. Dane osobowe podane przez Wykonawcę mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do
dostępu do danych – w szczególności Urzędowi m.st. Warszawy, osobom i podmiotom
uprawnionym do dostępu do danych na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
a także innym uprawnionym podmiotom, w tym takim, z którymi Centrum zawarło stosowne
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ile dostęp do danych podanych przez
Wykonawcę jest niezbędny do prawidłowej realizacji tych umów.
6. Osobom reprezentującym Wykonawcę oraz osobom, których dane udostępni Wykonawca,
w związku z realizacją Umowy przysługuje prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych,
a także prawo do ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli zostaną
spełnione przesłanki, o których mowa w art. 18 RODO, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania (jeżeli przetwarzanie opiera się na przesłance art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
7. W przypadku stwierdzenia przez osoby, o których mowa w ust. 6, iż Centrum przetwarza dane
osobowe z naruszeniem przepisów RODO, osobom tym przysługuje prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę nie będą przekazywane do państw trzecich
(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
9. W stosunku do danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę nie będą podejmowane
zautomatyzowane decyzje (bez udziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać z treścią postanowień ust. 2-9 niniejszego paragrafu
wszystkie osoby, których dane udostępni Centrum. Po zrealizowaniu tego obowiązku Wykonawca
przedłoży Centrum stosowne oświadczenie potwierdzające fakt wypełnienia zobowiązania.
Strony zgodnie uznają, iż wypełnienie przez Wykonawcę tego zobowiązania jest równoznaczne ze
spełnieniem przez Centrum obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane
udostępni Wykonawca, w rozumieniu art. 14 RODO.
9
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§ 13
Postanowienia końcowe
Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany zawartej Umowy mogą być za zgodą Stron dokonywane w zakresie modeli dostarczonego
Sprzętu w stosunku do ustalonych modeli, jedynie w przypadku zaprzestania ich produkcji przez
producenta lub niezawinionych przez Wykonawcę spodziewanych opóźnień w dostawie
pierwotnie zaoferowanych modeli Urządzeń. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować
inne modele tych Urządzeń, o jakości i parametrach nie gorszych, niż określone w Umowie oraz
Opisie Przedmiotu Zamówienia i ofercie Wykonawcy.
Na potrzeby realizacji Umowy przez dni robocze rozumie się dni inne niż soboty i dni ustawowo
wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).
Postanowienia Umowy dotyczące zapłaty kar umownych i odszkodowań, a także obowiązku
zachowania tajemnicy przewidzianego w ust. 6 poniżej, pozostają ważne i wiążą Strony
po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, również w przypadku odstąpienia od Umowy przez
którąkolwiek ze Stron
W sprawach nieuregulowanych Umową, mają odpowiednie zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.), a w zakresie dotyczącym usług świadczonych
drogą elektroniczną odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności dotyczących Sprzętu,
systemów i oprogramowania używanych przez Zamawiającego.
Dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego wymaga
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności, według swojej najlepszej wiedzy
i umiejętności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości i doświadczenie oraz
mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku
z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Integralną częścią Umowy są:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 2 – Wzór Jednostkowego Protokołu Przekazania dla lokalizacji;
3) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy;
4) Załącznik nr 4 – Wzór oznakowania;
5) Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy z załącznikami.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik 2 do Umowy nr CUS/UM/C/OM/VI/P3/155/……./ZP/2022 z dnia ……………
JEDNOSTKOWY PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DLA LOKALIZACJI
z dnia ……………………………………………..…..
związany z realizacją Umowy na dostarczenie Urządzeń do wsparcia realizacji Podsystemu
koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku z akcesoriami i usługami serwisu
gwarancyjnego w ramach realizacji projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu
wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020.
Przedstawiciel Zamawiającego – pracownik Ośrodka/Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy
………………………………………. m.st. Warszawy (OPS):
_____________________________– _____________________________ (stanowisko)

Przedstawiciel Wykonawcy:
_____________________________ – ____________________________ (nazwa firmy)

Potwierdza się dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby OPS – przy ul. ………………………………………..;
…………… Warszawa:
………..…. sztuk laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz z licencjami na
oprogramowania wraz z kartami gwarancyjnymi i akcesoriami (zasilacze do laptopów, torby, myszy),
zgodnie z załącznikiem do protokołu.
Sprzęt został dostarczony zgodnie ze specyfikacją i technicznym Opisem Przedmiotu Zamówienia
określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy CUS/UM/C/OM/VI/P3/155/……./ZP/2022 oraz złożoną
ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy.
Sprzęt został dostarczony:
 bez zastrzeżeń
 z następującymi zastrzeżeniami:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla OPS, dla Zamawiającego
oraz dla Wykonawcy.
Ze strony OPS

Ze strony Wykonawcy

……………………………….

……………………………..
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Załącznik do JEDNOSTKOWEGO PROTOKOŁU PRZEKAZANIA DLA LOKALIZACJI

Lp. Nazwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
….

numer fabryczny
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wartość w zł brutto

Załącznik 3 do Umowy nr CUS/UM/C/OM/VI/P3/155/……./ZP/2022 z dnia ……………
PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY z dnia ………………….…………..

związany z realizacją ww. Umowy na dostarczenie Urządzeń do wsparcia realizacji Podsystemu
koordynacji i monitoringu usług opiekuńczych w środowisku z akcesoriami i usługami serwisu
gwarancyjnego w ramach realizacji projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu
wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020.
Przedstawiciel Zamawiającego – upoważniony przedstawiciel Centrum Usług Społecznych „Społeczna
Warszawa”:
1. _____________________________– _____________________________
Przedstawiciel Wykonawcy:
1. _____________________________ – ____________________________

Na podstawie 18 sztuk Jednostkowych Protokołów Przekazania dla lokalizacji, stanowiących załącznik
do niniejszego Protokołu odbioru, potwierdza się dostarczenie przez Wykonawcę i odebranie przez
Zamawiającego ………..…. sztuk laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz
licencjami na oprogramowania wraz z kartami gwarancyjnymi oraz akcesoriami (zasilacze do laptopa,
torby, myszy).

Zakres i kompletność wykonanej usługi został wykonany:
 bez zastrzeżeń
 z następującymi zastrzeżeniami:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Protokół odbioru Przedmiotu Umowy sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Ze strony Zamawiającego

Ze strony Wykonawcy

……………………………….

……………………………..
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Załącznik 4 do Umowy nr CUS/UM/C/OM/VI/P3/155/……./ZP/2022 z dnia ……………
Wzór oznakowania

Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach realizacji Projektu pn. "Budowa i wdrożenie
zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (E-Opieka)"
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