
 

 
 

 

MCPS.PU/AK/4300-15/2019 

Załącznik Nr 2 do IWZ 

Wzór umowy  

Umowa nr .…../……/2019 

zawarta w dniu …………….…….. 2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

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

ul. Jagiellońskiej 26, NIP: 1132453940, REGON: 015528910, reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego, w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie Uchwały  

nr 150/24/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2019 roku, w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, 

Aleksander Kornatowski – pełniący obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej (dalej także „MCPS”), z siedzibą w Warszawie (02-002) przy ul. Nowogrodzkiej 62a, 

NIP: 526-23-80-101, REGON: 016122452, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie 

określonym w art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r. poz.1986 i 2215 ze zm.), w zakresie działalności MCPS, o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zabezpieczenie obsługi organizacyjnej, w tym noclegów oraz usługi 

cateringowej podczas dwudniowej konferencji w terminie 13-14 czerwca 2019 r. dla 

40 przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych w subregionie 

ciechanowskim pt. „Partnerstwo na rzecz profilaktyki uzależnień – lokalne i ponadnarodowe 

przykłady działań partnerskich w subregionie ciechanowskim”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji określa Załącznik nr 1 

do niniejszej umowy. 
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§ 2. 

Termin wykonania i harmonogram 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w dniach 13-14 czerwca 

2019 r., zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem, z zastrzeżeniem, że 

przekazanie do MCPS raportu z przebiegu konferencji oraz jej ewaluacji powinno zostać 

zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.  

§ 3. 

Zasady współpracy 

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

przedmiotu umowy, w tym do udzielania każdorazowo pełnej informacji na temat stanu jego 

realizacji. 

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu Stron są:  

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

…………………………… 

po stronie Zamawiającego:  Adam Krzyżanowski tel. (22) 622 42 32 wew. 68,  

e-mail: adam.krzyzanowski@mcps.com.pl. 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 nie powoduje konieczności zmiany umowy, jednak strony 

o wprowadzonych zmianach będą wzajemnie się informować w formie elektronicznej, na wyżej  

wymieniony adres e-mail. 

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak 

niż  w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej o 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 otrzymania przez Zamawiającego informacji 

o wystąpieniu takich okoliczności. 

5. Odpowiedzialność za niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust 1  

jest wyłączona, w przypadku, gdy niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej 

(zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, niezależne od woli i działania stron, 

którego skutkom nie można zapobiec). 

6. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu na podstawie protokołu                                      

zdawczo -odbiorczego.  

mailto:malgorzata.wolagiewicz@mcps.com.pl
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7. Zatwierdzając odbiór przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy 

(Załącznik nr 2 do umowy) i przekaże go Wykonawcy.  

8. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy jest ograniczona do 

sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Zamawiającego jest 

spowodowane wina umyślną Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu propozycji menu do akceptacji 

3 dni przed terminem konferencji. 

§ 4. 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za: 

1) każdego uczestnika biorącego udział w konferencji (z zastrzeżeniem, że podstawą 

do ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie lista obecności uczestników 

konferencji), kwotę: 

a) za nocleg w pokoju dwuosobowym …………. zł  brutto (słownie: 

…………………………), 

b) za śniadanie ………….. zł brutto (słownie: ………………..), 

c) za obiad   …………. zł brutto (słownie: ………………………), 

d) za kolację ……………. zł brutto (słownie: ……………………..), 

2) za serwis kawowy podawany w dniach 13-14 czerwca 2019 r. ……. zł brutto (słownie: 

……..), 

3) za obsługę organizacyjną, w tym: rejestrację uczestników w chwili przyjazdu na konferencję, 

obsługę techniczną, zapewnienie sali oraz obsługi, transport materiałów promocyjnych 

Zamawiającego z siedziby Zamawiającego, przeprowadzenie ewaluacji konferencji - 

kwotę…………………………………. zł brutto (słownie:……………………………………..). 

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 pkt.1, wyliczona będzie jako 

iloczyn faktycznej liczby uczestników oraz sumy wskazanych w ust. 1 pkt 1) kwot 

jednostkowych określających wartość wynagrodzenia Wykonawcy, za udział jednego 

uczestnika w konferencji, z zastrzeżeniem, że jeżeli dany uczestnik konferencji nie będzie 

nocował to wynagrodzenie za tego uczestnika będzie wyliczone z uwzględnieniem kwoty 

za śniadanie oraz obiad (z wyłączeniem kwoty za kolację). W przypadku zmniejszenia liczby 

uczestników konferencji, kwota za obsługę konferencji, tj. za: obsługę organizacyjną, w tym 
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salę konferencyjną (wraz z wymaganym przez Zamawiającego wyposażeniem i obsługą), oraz 

koszt z tytułu serwisu kawowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2)  nie zmieni się i wyniesie 

łącznie ………………… zł brutto (słownie: ……………..). 

3. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 nie 

przekroczy kwoty …………….. brutto (słownie: …………..). 

4. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy związane z realizacją 

niniejszej umowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie wykonanie usługi przez Wykonawcę przyjęte 

przez Zamawiającego  w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

6. Płatność będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT,  

w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego.  

7.  Za termin płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

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

Nabywca/podatnik: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,  

NIP: 1132453940, REGON: 015528910 

Odbiorca/płatnik: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 A, 02-002 

Warszawa. 

9. W przypadku zmiany adresu Zamawiającego (tj. miejsca prowadzonej przez niego działalności, 

co będzie skutkowało m.in. koniecznością zmiany nazwy odbiorcy/płatnika), Wykonawca 

zostanie niezwłocznie poinformowany o nowym adresie. Zmiana adresu Zamawiającego 

nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 5. 

Sprawozdawczość, zasady odbioru 

  Wykonawca w terminie do 30 czerwca 2019 r. zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

pisemnego raportu z realizacji konferencji, do którego będą  dołączone: 

a) lista obecności podpisana przez uczestników wraz z adresami poczty elektronicznej; 

b) zdjęcia dokumentujące konferencję wykonane na płycie CD lub DVD; 

c) podsumowanie przebiegu konferencji oraz wyników ankiety ewaluacyjnej, w tym krótka 
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informacja prasowa.  

 

§ 6. 

Kary umowne, odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia  

z podatkiem VAT, określonego w § 4 ust. 3, jeżeli umowa zostanie wykonana nienależycie  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, ale niewyłącznie, za każdy 

przypadek nienależytego wykonania umowy, w następujących przypadkach: 

a) opóźnienia w przygotowaniu sali konferencyjnej i oddaniu jej do dyspozycji 

Zamawiającemu, 

b) opóźnienia w podawaniu posiłków, 

c) nieprawidłowego działania urządzeń niezbędnych do prowadzenia konferencji (rzutnika 

multimedialnego, laptopa, itp.). 

2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 3. 

3. O naliczeniu kar umownych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, podając 

uzasadnienie faktyczne. 

4. Zamawiający ma prawo dokonywać potrącenia kary umownej określonej w ust. 1 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. W przypadku naliczenia kary umownej określonej w ust. 2 Wykonawca zapłaci kwotę kary na 

konto Zamawiającego wskazane w zawiadomieniu. 

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

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 7. 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa z zakresu danych osobowych, w tym przepisów 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 „Rozporządzeniem” lub „RODO”. 
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2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia, dane osobowe  

do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w umowie. W związku  

z powierzeniem Wykonawca będzie przetwarzał dane następujących kategorii osób: 

przedstawiciele Zamawiającego oraz uczestnicy konferencji. Wykonawca będzie przetwarzać, 

na postawie umowy dane zwykłe w postaci imion i nazwisk przedstawicieli Zamawiającego 

oraz uczestników konferencji.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zebrania stosownych zgód i wykonania obowiązku 

informacyjnego wobec osób - uczestników działań (np. szkoleń), w których poinformuje  

o przekazywaniu (w ramach nadzoru nad realizacją niniejszej umowy) ich danych do MCPS 

oraz do Województwa Mazowieckiego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji tego 

obowiązku informacyjnego na formularzach  zgłoszenia uczestników działań (np. szkoleń). 

4. Formularze zgłoszeń na szkolenia wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie. 

5. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci 

wizerunku, imion i nazwisk uczestników szkolenia lub innych osób współpracujących 

z Zamawiającym na podstawie dowolnego stosunku prawnego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu w formie pisemnej  

i elektronicznej dane osobowe zgodnie z umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

7. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych spełniające wymogi Rozporządzenia.   

8. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 

wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,  

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 

danych osobowych. 

11. Wykonawca, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, podejmie środki 

zabezpieczające udostępniające zbiór danych, zapewniające ochronę przetwarzanych 

danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostepnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem 

ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
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12. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji umowy.   

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa  

w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważni  

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich u wykonawcy, jak i po jego ustaniu. 

14. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie 

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 

polskie nakazują przechowywanie danych osobowych. 

15. W miarę możliwości Wykonawca przetwarzający współpracuje z Zamawiającym  

w zakresie niezbędnym do wywiązywania się Zamawiającego z obowiązku odpowiadania  

na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych  

w art. 32-36 Rozporządzenia.  

16. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu 

przewidzianym w umowie, o której mowa w § 1 i § 2. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za przetwarzanie powierzonych danych osobowych niezgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy, a także za naruszenia obowiązujących w tym zakresie 

przepisów, w szczególności przepisów Rozporządzenia. 

17. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin  

od powzięcia wiadomości o wystąpieniu incydentu dotyczącego przetwarzania powierzonych 

danych osobowych, które może nosić znamiona naruszenia danych osobowych w rozumieniu 

art. 32 Rozporządzenia, poinformować o tym zdarzeniu Zamawiającego na adres e-mail: 

mcps@mcps.com.pl – wraz z: 

1) opisem charakteru incydentu, oraz jego skutków w tym w miarę możliwości 

wskazywać kategorię i przybliżoną  liczbę osób, których dane dotyczą, jeżeli są znane; 

2) informację o podjętych działaniach w celu zaradzenia naruszenia ochrony danych  

i ewentualnie opisem proponowanych środków naprawczych.  

3) Zamawiającemu zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia przysługuje prawo 

kontroli Wykonawcy, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu 

i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

18. Wykonawca udostępni Zamawiającemu, na każde jego żądanie, wszelkie informacje 

niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.   

19. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym lub sądowym, decyzji administracyjnej, 

orzeczeniu, nałożeniu przez organ nadzoru administracyjnej kary pieniężnej, zapowiedzianych 
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kontrolach organu nadzoru, które chociażby w pośredni sposób mają związek 

z przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych. 

 

 

§ 8. 

Informacja publiczna 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności 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. z 2018 r. poz.1330, 1669), która podlega udostępnieniu 

w trybie przedmiotowej umowy, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę w niniejszej umowie na przetwarzanie dotyczących go danych 

osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej – również w zakresie firmy.  

§ 9. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że utwory wykonane przez Wykonawcę w ramach realizacji 

przedmiotu umowy, w szczególności związane z realizacją postanowień pkt. 2.4 oraz 2.6 OPZ 

(tj. raport z ewaluacji oraz raport z konferencji), zwane dalej „Utworami”, stanowić będą utwory 

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

z 2018 r., poz. 1191 ze zm.).  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, autorskie prawa 

majątkowe i prawa pokrewne do Utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy na 

polach eksploatacji niezbędnych do realizacji umowy a wskazanych poniżej wraz z wyłącznym 

prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność nośników, na których Utwory utrwalono. 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączone i nieograniczone autorskie 

prawa majątkowe do Utworów i że Utwory są wolne od jakichkolwiek wad prawnych lub 

roszczeń osób trzecich, a korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie 

z umową nie będzie naruszać praw własności intelektualnej, ani żadnych innych praw osób 

trzecich, w tym praw autorskich, patentów i dóbr osobistych. 

4. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 

zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Utworami, w tym zarzucających naruszenie 

praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu 
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zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa 

procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań, w szczególności, 

w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 

intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie 

braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

5. Ponadto, jeżeli używanie Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony 

lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, 

Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z rozwiązań: 

1) uzyskać dla Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, 

2) zmodyfikować Utwory tak, żeby były zgodne z umową, ale wolne od jakichkolwiek wad 

lub roszczeń osób trzecich. 

6. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:  

1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających 

z innych ustaw; 

2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w umowie, 

w szczególności z tytułu kar umownych. 

7. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów do nieograniczonego w czasie 

korzystania i rozporządzania Utworami następuje na poniższych polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub przez 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 

zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne 

korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 

2) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalony został Utwór; 

4) tworzenie nowych wersji i aktualizacji Utworu; 

5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne 

udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie 

na żądanie; 

6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

7) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego; 
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8) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną 

i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym 

także przez sieci kablowe i platformy cyfrowe; 

9) wykorzystywanie Utworu lub jego dowolnych części do prezentacji; 

10) prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub 

rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania 

na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór lub znaków 

towarowych wykorzystywanych w Utworze; 

11) prawo do wykorzystania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, 

sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów 

i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla 

celów edukacyjnych i szkoleniowych; 

12) prawo do rozporządzania opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania 

ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich 

polach eksploatacji, o których mowa powyżej. 

8. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje również prawo do korzystania, 

pobierania pożytków i rozporządzania wszelkimi opracowaniami Utworu wykonanymi przez 

Zamawiającego lub za zgodą Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody 

Wykonawcy. 

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 4 umowy. 

10. Skutek rozporządzający przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi bezwarunkowo 

z chwilą przekazania Utworu Zamawiającemu, w każdym jednak przypadku nie później niż w 

dacie podpisania protokołu odbioru przez Strony (w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony 

Zamawiającego). Podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego 

do żądania dokonania poprawek lub zmian Utworu, bądź żądania dostarczenia nowej wersji 

Utworu, w przypadku gdy Utwór posiada wady fizyczne lub prawne, w szczególności 

nie odpowiada wymogom ustalonym przez Strony.  

11. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworu na 

innych polach eksploatacji, niż określone w ust. 7, Zamawiający zgłosi taką potrzebę 

Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia potrzeby zawrą umowę przenoszącą 

majątkowe prawa autorskie do Utworu na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – 

na warunkach zgodnych z niniejszą umową, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 

umowy. 

12. Jeżeli Utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w ust. 4, uniemożliwiają 
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korzystanie z Utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej wersji Utworu, wolnej od 

wad, spełniającej wymagania określone w umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego 

tytułu po stronie Zamawiającego. Niezależnie od powyższego zobowiązania Wykonawcy, 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od chwili uzyskania 

przez Zamawiającego informacji o istnieniu wad prawnych lub istnieniu zdarzeń o których 

mowa powyżej, co nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych 

w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Utworu, w szczególności 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do decydowania o publikacji Utworu i zachowaniu 

jego integralności. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym 

lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy 

Utworu. 

15. Zamawiający ma prawo do przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na osoby lub podmioty trzecie. 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności na skutek: 

a) konieczności zmiany miejsca konferencji, wynikłego na skutek okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 

umowy; 

b) konieczności zmiany terminu organizacji konferencji, wynikłego na skutek okoliczności 

niezależnych od Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 

umowy; 

c) zmiany liczby uczestników, o których mowa w § 1 ust. 1; 

d) zaistnienia siły wyższej (m. in. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy; 

e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT; 

f) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, 

których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają 
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wpływ na sposób realizacji zamówienia. 

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

nieważności. 

3. Strony ustalają, iż sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej 

umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

5. Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego. 

 

 

           ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Protokół zdawczo – odbiorczy. 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Tożsamy z załącznikiem nr 1 do IWZ  
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Załącznik nr 2 do umowy 

Warszawa, dn. .........2019 r. 

Protokół zdawczo - odbiorczy  

Dotyczy Umowy Nr …..…/…..…/……….  z dnia ……….……2019 

w zakresie zabezpieczenie obsługi organizacyjnej, w tym noclegów oraz usługi cateringowej 

podczas dwudniowej konferencji w terminie 13-14 czerwca 2019 r. dla 40 przedstawicieli instytucji 

rynku pracy oraz organizacji pozarządowych w subregionie ciechanowskim pt. „Partnerstwo 

na rzecz profilaktyki uzależnień – lokalne i ponadnarodowe przykłady działań partnerskich 

w subregionie ciechanowskim”. 

 

Przedstawiciele Stron umowy stwierdzają, że praca obejmująca cały przedmiot zamówienia 

będącego przedmiotem w/w 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 

…………………………………………………………………………………… 

UWAGI: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

data i podpis osoby odpowiedzialnej za 

realizację umowy po stronie Zamawiającego 

 

 data i podpis osoby odpowiedzialnej za 

realizację umowy po stronie Wykonawcy 

 

                          Zatwierdzam: 

 

data, pieczątka i podpis Kierownika Wydziału 

odpowiedzialnego za merytoryczną stronę 

umowy 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 


