
 
  

  

 
Projekt „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”  

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na innowacje. Inwestujemy w wasz ą przyszło ść” 
 

UMOWA UCZESTNICTWA NR ARGOS/…………/2014  
 

zawarta w dniu ……………….…….…... w  Warszawie pomiędzy 

Miastem Stołecznym Warszaw ą z siedzibą w Warszawie pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym 

przez: 

Panią                                  – Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, działającej na 

podstawie pełnomocnictwa nr                        , z dnia                         ,udzielonego przez 

Prezydenta m.st. Warszawy 

a 

Panem/Pani ą 

…………………………………………………………………………….……………….…….. 

zamieszkałym (-ą) w  

………………………………………………….…………………………………………………… 

legitymującym/ą się dowodem tożsamości o numerze 

………………………………………………………………………………………………………. 

będącym (-ą) rodzicem/opiekunem prawnym1………………………………………………………, 

zakwalifikowanego (-j) do udziału w projekcie.  

INFORMACJE OGÓLNE 

§ 1 

1. Użyty w niniejszej Umowie termin „Uczestnik projektu” oznacza podpisującego Umowę 

rodzica/opiekuna prawnego działającego w imieniu i na rzecz osoby zakwalifikowanej do 

udziału w projekcie i osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie. 

2. Miasto Stołeczne Warszawa użycza nieodpłatnie Uczestnikowi projektu sprzęt 

i oprogramowanie, których specyfikacja została określona w Załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy.  

3. Strony zgodnie oświadczają, Uczestnik projektu miał możliwość zapoznania się ze stanem 

technicznym użyczanego sprzętu komputerowego i stwierdzają, iż sprzęt oraz 

oprogramowanie będące przedmiotem użyczenia są nowe, kompletne i sprawne, bez 

uszkodzeń i braków. 

                                                 
1 właściwe podkreślić 
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4. Sprzęt i oprogramowanie, o których mowa w ust. 1, będące przedmiotem użyczenia zostały 

zakupione w ramach projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci  

i młodzieży w Warszawie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 

-2013, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 

gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. 

5. Sprzęt i oprogramowanie, o których mowa w ust. 1, zostanie przekazany Uczestnikowi 

projektu po podpisaniu Umowy uczestnictwa, po zakończeniu zajęć w drugim dniu 

szkolenia stacjonarnego, organizowanego przez m.st. Warszawa, z wyłączeniem 

postanowień § 1 ust. 3. 

6. Wraz ze sprzętem i oprogramowaniem, o których mowa w ust. 1, zostanie zapewniony 

bezprzewodowy dostęp do Internetu, który będzie aktywny w czasie obowiązywania 

Umowy uczestnictwa. 

7. Użyczony sprzęt komputerowy wraz oprogramowaniem, przez cały okres obowiązywania 

niniejszej Umowy, jest własnością Miasta Stołecznego Warszawy. 

§ 2 

Podpisanie Umowy przez Uczestnika projektu oznacza, że potwierdza on odbiór sprzętu 

i oprogramowania, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszej Umowy oraz że zapoznał się z ich 

stanem faktycznym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§ 3 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy, a także 

Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”. 

2. Uczestnik projektu w czasie obowiązywania Umowy uczestnictwa zobowiązuje się nie 

ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego ze środków publicznych 

oraz nie uczestniczyć w projektach, których celem jest zapewnienie uczestnikom dostępu 

do Internetu lub/i użyczenie albo przekazanie sprzętu komputerowego funkcjonalnością 

zbieżnego z uzyskanym w ramach projektu „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”.  

3. Jeśli Uczestnik projektu złożył wnioski, o których mowa w ust. 2, zobowiązuje się je 

wycofać, w przeciągu 7 dni od podpisania Umowy uczestnictwa, pod rygorem wykluczenia 

z uczestnictwa w projekcie. 

4. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie 

(poza teren Miasta Stołecznego Warszawy), Uczestnik projektu traci prawo do uczestnictwa 

w projekcie i jest zobowiązany do zwrotu użyczonego sprzętu komputerowego  

i oprogramowania, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy w stanie nie 
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pogorszonym, z uwzględnieniem stopnia zużycia, będącego następstwem prawidłowej 

eksploatacji. 

§ 4 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do współpracy ze wszystkimi podmiotami 

zaangażowanymi   w realizację projektu: 

1. Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, 

2. Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, 

3. Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st. Warszawy, 

4. Wykonawcą realizującym projekt: firmą ………………………………………………………. 

Kontakt: telefon…………………………….., email……………………………………………. 

2. Uczestnik projektu, który nie posiada adresu e-mail, zobowiązuje się w terminie 3 dni od 

otrzymania sprzętu komputerowego do założenia elektronicznej skrzynki podawczej  

i przesłania informacji o swoim adresie e-mail na adres argos@um.warszawa.pl. 

3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wypełniania przesyłanych 

ankiet ewaluacyjnych przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. 

4. Uchylanie się Uczestnika projektu od obowiązku, o którym mowa powyżej, bez 

powiadomienia Urzędu m.st. Warszawy, stanowi podstawę do wykluczenia z uczestnictwa 

w projekcie. 

5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania Urzędu m.st. 

Warszawy, (22) 443-02-77, e-mail: argos@um.warszawa.pl, o wystąpieniu okoliczności 

mających wpływ na uczestnictwo w projekcie (np. o zmianie miejsca zamieszkania). 

6. W przypadku zmiany danych adresowych i kontaktowych uczestnik projektu jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Urząd m.st. Warszawy, podając nowe 

dane. 

WARUNKI UŻYTKOWANIA SPRZĘTU  

§ 5 

1. Osobą uprawnioną do stałego użytkowania sprzętu komputerowego wraz z dostępem do 

Internetu, jest osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

2. Miejsce instalacji sprzętu komputerowego jest rozumiane jako miejsce zamieszkania osoby 

zakwalifikowanej do udziału w projekcie. 

3. W okresie obowiązywania Umowy Uczestnikowi projektu zostanie zapewniony dostęp do 

Internetu o miesięcznej wielkości pakietu danych dostępny do pobrania nie mniejszej niż 10 

GB. 

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się, że będzie używał użyczonego sprzętu 

i oprogramowania w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu oraz 

zgodnie z celami projektu.  

5. Uczestnik projektu zobowiązuje się, że nie zbędzie, nie przekaże użyczonego sprzętu  

i oprogramowania osobie trzeciej, z wyłączeniem postanowień ust. 7. 
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6. Uczestnik projektu zobowiązuje się do nie czerpania korzyści majątkowych z użyczonego 

sprzętu, tj. płatnego udostępniania sprzętu komputerowego lub dostępu do Internetu osobie 

trzeciej. 

7. Z użyczonego sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu mogą korzystać wszystkie 

osoby będące we wspólnym co osoba zakwalifikowana do projektu gospodarstwie 

domowym.  

8. Uczestnik projektu zobowiązuje się do właściwego i starannego zabezpieczenia sprzętu  

i oprogramowania przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

9. Uczestnik projektu ma prawo do instalacji dodatkowego oprogramowania, innego niż 

fabrycznie zainstalowane, nie określonego w Specyfikacji sprzętu komputerowego 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

10. Uczestnik projektu może instalować jedynie oprogramowanie zakupione w oficjalnym 

kanale sprzedaży lub udostępnione przez odpowiedni podmiot i posiadające stosowną 

licencję użytkowania, a także nie naruszające autorskich praw majątkowych. 

11. Zabrania się niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwalania, 

pozyskiwania i zwielokrotniania oprogramowania komputerowego oraz innych treści 

objętych ochroną prawa autorskiego i majątkowego. 

12. Uczestnik projektu bierze pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za instalację 

dodatkowego oprogramowania, nieokreślonego w Specyfikacji sprzętu komputerowego 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

13. Wszelkie konsekwencje wynikające z łamania prawa, w tym łamanie ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) na skutek 

użytkowania sprzętu komputerowego, oprogramowania fabrycznie zainstalowanego oraz 

dodatkowego oprogramowania zainstalowanego przez Uczestnika projektu, ponosi 

Uczestnik projektu. 

14. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zainstalowania na użyczonym sprzęcie 

komputerowym nielegalnego oprogramowania, niedozwolonych treści i danych, Uczestnik 

projektu może zostać wykluczony z udziału w projekcie, co wiąże się ze zwrotem 

użyczonego sprzętu komputerowego. 

15. Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo do wystąpienia na sądową drogę 

cywilno-prawną lub do zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa, w przypadku uzasadnionego podejrzenia wykorzystania użyczonego sprzętu 

komputerowego niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. sprzedaż lub przywłaszczenie 

sprzętu komputerowego). 

16. Uczestnik projektu ma prawo do użytkowania sprzętu komputerowego wraz z dostępem do 

Internetu na terenie Polski. Zabronione jest wywożenie użyczonego sprzętu 

komputerowego poza terytorium Polski. 
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§ 6 

1. Uczestnik projektu oświadcza, iż jest świadomy, że użyczony sprzęt komputerowy należy 

użytkować zgodnie z załączonymi do zestawów instrukcjami obsługi, zachowując 

powszechnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa. 

2. Uczestnik projektu oświadcza iż jest świadomy, że użytkowanie użyczonego sprzętu 

komputerowego niezgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, 

może prowadzić do utraty zdrowia lub życia. 

3. Uczestnik projektu oświadcza, że jest świadomy możliwości utraty danych na użyczonym 

sprzęcie komputerowym. 

4. Miasto Stołeczne Warszawa nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niezgodnego  

z przeznaczeniem oraz niezgodnego z powszechnie obowiązującymi zasadami 

bezpieczeństwa użytkowania użyczonego sprzętu komputerowego. 

5. Miasto Stołeczne Warszawa nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia lub 

życia, spowodowanych użytkowaniem przez Uczestnika projektu użyczonego sprzętu 

komputerowego niezgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.  

§ 7 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do zgłaszania wszelkich awarii sprzętu 

i oprogramowania firmie serwisującej sprzęt (usługa wsparcia technicznego). W przypadku 

braku możliwości rozwiązania problemu on-line, naprawa odbędzie się w lokalu Uczestnika 

projektu, w miejscu instalacji sprzętu komputerowego.  

2. Wszelkich napraw sprzętu komputerowego i oprogramowania dokonuje Wykonawca 

realizujący projekt w imieniu m.st. Warszawa. W przypadku zdiagnozowania próby naprawy 

sprzętu komputerowego przez Uczestnika projektu, koszty naprawy ponosi Uczestnik 

projektu. 

3. Wsparcie techniczne oraz serwis sprzętu komputerowego w przypadku braku możliwości 

zdalnej naprawy jest świadczony jedynie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy. 

4. Usługa wsparcia technicznego świadczona jest jedynie na sprzęt komputerowy  

(z wyłączeniem akcesoriów: słuchawki, mysz, pendrive) oraz system operacyjny  

i oprogramowanie fabrycznie zainstalowane, określone w Specyfikacji sprzętu 

komputerowego, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

5. Usługi związane z serwisowaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania nie dotyczą 

aplikacji i programów dodatkowo zainstalowanych przez Uczestnika projektu, nie 

określonych w Specyfikacji sprzętu komputerowego stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 

6. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii systemu komputerowego, będącej 

następstwem instalacji przez Uczestnika projektu treści, plików danych, dodatkowego 

oprogramowania, system komputerowy zostanie przywrócony do stanu „pierwotnego”  
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tj. określonego w Specyfikacji sprzętu komputerowego, stanowiącej załącznik nr 1 do 

Umowy, co może spowodować utratę wszelkich danych Uczestnika projektu.  

7. W celu zabezpieczenia się przed utratą danych, zaleca się posiadanie kopii danych, plików 

itp. na innym nośniku danych, np. dysk zewnętrzny, pendrive, płyta cd/dvd.  

8. Miasto Stołeczne Warszawa oraz Wykonawca projektu nie ponoszą odpowiedzialności za 

jakiekolwiek programy/treści/dane (w tym ich utratę) Uczestnika projektu, będące  

w zasobach użyczonego sprzętu komputerowego. 

9. Uczestnik projektu zobowiązuje się zapewnić dostęp do lokalu, w którym będzie użytkował 

sprzęt na potrzeby naprawy i serwisu. 

10. Zabroniona jest, pod karą wykluczenia z udziału w projekcie, zmiana konfiguracji 

zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego i oprogramowania (w tym 

odinstalowanie), określonego w Specyfikacji sprzętu komputerowego, stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

11. Koszty związane z utrzymaniem użyczonego sprzętu i oprogramowania oraz koszty 

eksploatacji pokrywa uczestnik projektu, tak aby zachować go w stanie nie pogorszonym. 

Za koszty utrzymania i eksploatacji uważa się takie koszty, jak np. koszty energii 

elektrycznej, przechowywania, utrzymania czystości, zabezpieczenia sprzętu  

i oprogramowania przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, o czym mowa  

w  § 5 ust. 8. 

12. W przypadku utraty sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  

(np. w wyniku kradzieży, rabunku), Uczestnik projektu jest zobowiązany niezwłocznie 

zgłosić ten fakt na policję, a także niezwłocznie poinformować Urząd m.st. Warszawy oraz 

Wykonawcę projektu, telefonicznie lub na adres e-mail, wskazane w § 4 ust. 1 pkt. 1.4  

i § 4 ust. 5. 

13. W przypadku trwałego zniszczenia lub utraty sprzętu i oprogramowania z winy uczestnika 

projektu, uczestnik zobowiązuje się pokryć koszty szkody. 

14. Miasto Stołeczne Warszawa nie ponosi kosztów związanych z zakupem dodatkowego 

oprogramowania, nie przewidzianego w ramach standardowego oprogramowania 

zainstalowanego na komputerze wskazanego w Specyfikacji sprzętu komputerowego, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

15. Miasto Stołeczne Warszawa nie ponosi odpowiedzialności za przypadek, gdy miejsce,  

w którym użytkowany jest sprzęt komputerowy, znajduje się poza zasięgiem dostępu do 

Internetu, oferowanego przez Wykonawcę za pośrednictwem działających na rynku 

operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne. 

WERYFIKACJA SPRZ ĘTU KOMPUTEROWEGO 

§ 8 

1. Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu oraz sposobu 

wykorzystywania użyczonego sprzętu i oprogramowania w miejscu zainstalowania,  
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2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do udostępniania lokalu mieszkalnego upoważnionemu 

pracownikowi Miasta Stołecznego Warszawy lub Wykonawcy projektu, w celu weryfikacji 

wykorzystania użyczonego sprzętu komputerowego, po wcześniejszym ustaleniu terminu 

kontroli.  

3. Uniemożliwienie przez Uczestnika projektu kontroli poprawności użytkowania sprzętu 

komputerowego w miejscu zainstalowania stanowi podstawę do wykluczenia  

z uczestnictwa w projekcie, co wiąże się ze zwrotem użyczonego sprzętu komputerowego 

wraz z oprogramowaniem w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem stopnia zużycia, 

będącego następstwem prawidłowej eksploatacji. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 9 

Umowa została zawarta na czas realizacji projektu oraz utrzymania rezultatów projektu od dnia 

podpisania do 30.06.2020 r.  

 

ROZWIĄZANIE UMOWY UCZESTNICTWA  
I ZWROT SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 

§ 10 

1. Po zakończeniu lub rozwiązaniu Umowy, Uczestnik projektu obowiązany jest zwrócić 

Miastu Stołecznemu Warszawa użyczony sprzęt i oprogramowanie, zgodnie ze 

Specyfikacją sprzętu stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, w stanie nie 

pogorszonym, z uwzględnieniem stopnia zużycia, będącego następstwem prawidłowej 

eksploatacji. 

2. Uczestnik projektu, przed zwrotem sprzętu komputerowego zobowiązany jest do usunięcia 

wszelkich własnych danych/plików/informacji, znajdujących się w zasobach sprzętu 

komputerowego. 

3. Wszelkie dane/pliki/informacje Uczestnika projektu, znajdujące się w zasobach zwróconego 

sprzętu komputerowego zostaną trwale zniszczone. 

4. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w okresie trwania projektu jest możliwa tylko 

w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział 

uczestnika projektu. 

5. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie powinno być złożone w Urzędzie m. st. 

Warszawy, w formie pisemnej i zawierać powód rezygnacji. 

6. Wykluczenie z projektu może nastąpić w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań 

zawartych w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie oraz w Umowie uczestnictwa 

w projekcie. 

7. Wykluczenie z projektu może nastąpić w przypadku przedstawienia przez Uczestnika 

projektu we wniosku zgłoszeniowym nieprawdziwych danych i informacji, a także  

w przypadku złożenia przez Uczestnika projektu oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
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8. O wykluczeniu, Uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie. Od decyzji 

przysługuje odwołanie, w przeciągu 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia  

o wykluczeniu. 

9. Odwołanie należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy. Właściwym do rozpatrzenia 

odwołania jest Dyrektor Biura realizującego projekt. 

10. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z udziału w projekcie niniejsza Umowa zostaje 

rozwiązana. Tym samym Uczestnik projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego 

sprzętu i oprogramowania w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem stopnia zużycia, 

będącego następstwem prawidłowego użytkowania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej. 

2. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy 

o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. 

Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów 

informatycznych Urzędy m.st. Warszawy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku         

z niniejszą umową, jednak w przypadku braku porozumienia,  wszelkie  spory,  które  mogą  

wyniknąć z zawarcia, wykonania, nienależytego wykonania albo niewykonania Umowy, jak 

również dotyczące istnienia Umowy, jej ważności, odstąpienia od niej, jej wypowiedzenia 

albo rozwiązania będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Miasta 

Stołecznego Warszawy. 

5. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Miasta 

Stołecznego Warszawy i jeden dla Uczestnika projektu. 

Załączniki: 

1. Specyfikacja sprzętu 

 

Miasto Stołeczne Warszawa                                                                  Uczestnik p rojektu  
 
 
 
 
 

………………………..……..                                                              ……………………………… 
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Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa nr ARGOS/….…..……/2014   

 
 
 

SPECYFIKACJA SPRZ ĘTU KOMPUTEROWEGO  
 

numer seryjny numer inwentarzowy 
 
 

 

 
 
1. Szczegółowa konfiguracja komputera przenośnego (laptopa) 
 
Model  
Procesor  
Grafika  
Ekran  
Pamięć operacyjna  
Dysk twardy  
Bateria  
Zintegrowany moduł WiFi  
Zintegrowany modem HSPA+   
Złącza i oprzyrządowanie  
Klawiatura  
Partycje dyskowe  
Elementy dodatkowe  
 

2.   Zainstalowane oprogramowanie: 
 

Funkcjonalność 
programu 

Producent Nazwa programu 

System operacyjny   
Pakiet Biurowy   
System 
bezpieczeństwa 

  

 
 
  
                                                                                                              ………………………………. 
             (podpis) 
                                      Uczestnik projektu 
 


