
 

 
 

 

        

Załącznik nr 2b do SIWZ 

Znak sprawy MCPS.ZP/AM/351-8/2019 

 

Wzór 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, nr NIP 1132453940, nr REGON 015528910, reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Mazowieckiego, w imieniu i na rzecz, którego działa na podstawie uchwały nr 

150/24/19 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki 

Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej,  

Aleksander Kornatowski – pełniący obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-002) przy ul. Nowogrodzkiej 62A, nr NIP 5262380101, nr 

REGON: 016122452,  

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

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

zwaną/ego dalej Wykonawcą 

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie 

określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 

1986 z późn. zm.), tj. przetargu nieograniczonego, została zawarta, w ramach działalności 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Umowa o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi opracowania graficznego (w tym opracowanie min. 3 

projektów okładki), składu, łamania, korekty edytorskiej i druku Publikacji  

z obszaru pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwana  

w treści umowy „Publikacją”) oraz dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego wraz  

z wniesieniem.  

2. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do pomieszczenia zlokalizowanego na 

VI piętrze w siedzibie Zamawiającego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że Publikacja określona w ust. 1 posiada numer ISSN dla pism 

specjalistycznych. 

§ 2. 
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Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ciągu 30 dni od dnia przekazania 

materiałów źródłowych przez Zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2019 r. 

§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, że opracowanie graficzne będzie realizowane przez  

………………………….. 

2. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe zawarte w umowie nie naruszają praw osób w niej 

określonych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Wykonawca oświadcza, że 

posiada wszelkie wymagane prawem zgody na przekazywanie danych osobowych ww. osoby w 

celu realizacji umowy. 

§ 4. 

1. Materiał do składu Publikacji zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego drogą 

elektroniczną na adres poczty elektronicznej określony w § 5. ust. 1 umowy  

w formacie DOC, PDF. Wykonawca dokona składu w wersji elektronicznej  

(w formacie PDF). 

2. Wykonawca przekaże do akceptacji wzór układu wydania Publikacji na podstawie wzoru makiety, 

wskazówek, informacji tekstowych, zdjęć oraz wykresów nie później niż do 7 dni roboczych od 

dostarczenia przez Zamawiającego materiałów źródłowych. Przez dzień roboczy, wskazany w 

niniejszym ustępie jak i w całej umowie, Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do wyboru, po co najmniej 3 projekty graficzne okładek 

(layouty) dla Publikacji określonej w § 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do przesłanych przez Wykonawcę projektów 

graficznych okładek, wzorów układu wydania, skrótów, uzupełnień, wydań Publikacji, aż do 

ostatecznej akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian (poprawek) zgłoszonych 

przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 6. 

5. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę drogą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej  określony w § 5. ust. 1 umowy, w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia 

dostarczenia próbnego wzoru układu wydania Publikacji, o przyjęciu lub nie przyjęciu wzoru lub 

uzależnieniu przyjęcia wzoru Publikacji od wykonania przez Wykonawcę wskazanych przez 

Zamawiającego zmian (poprawek, skrótów, uzupełnień). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia określonych zmian (poprawek, skrótów, uzupełnień) 

w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o nie przyjęciu 

wzoru Publikacji lub uzależnieniu przyjęcia wzoru Publikacji od wykonania przez Wykonawcę 

wskazanych przez Zamawiającego zmian (poprawek, skrótów, uzupełnień). 
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7. Zamawiający dokona oceny zmienionego wzoru wydania Publikacji i zawiadomi Wykonawcę 

o przyjęciu/nie przyjęciu wzoru w terminie określonym w ust. 5. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się 

odpowiednio aż do ostatecznej akceptacji projektów. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie po ostatecznej akceptacji projektów graficznych, wzorów układu 

wydania, skrótów, uzupełnień, wydania Publikacji dostarczyć Zamawiającemu w terminie 4 dni 

roboczych od dnia akceptacji ozalidy i proof-y cyfrowe okładek i kilku wybranych stron danego 

opracowania wskazanych przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający dokona oceny dostarczonych ozalidów, proof-ów cyfrowych okładek  

i wybranych stron wydania Publikacji oraz zawiadomi Wykonawcę o przyjęciu/ nie przyjęciu wzoru 

w ciągu 1 dnia od dnia ich dostarczenia. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag do dostarczonych przez Wykonawcę 

projektów ozalidów, proof-ów cyfrowych okładek i wybranych stron  

z numerów Publikacji, aż do ostatecznej akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian 

(poprawek) zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie określonym  

w ust. 6. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu w godz. 8:00 – 15:00 

(w dni robocze) przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od ostatecznej akceptacji Publikacji 

z zachowaniem terminów określonych w § 2 umowy. 

12. Na dzień roboczy przed planowanym dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca poinformuje 

o terminie dostawy przedstawiciela Zamawiającego drogą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej określony w § 5 ust. 1 umowy lub telefonicznie na numer telefonu wskazany w  § 5 

ust. 1 umowy.  

13. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, niezwłocznie po przyjęciu i sprawdzeniu dostawy. Osoby 

wymienione w § 5 ust.1 umowy są upoważnione do podpisania protokołu odbioru. 

§ 5. 

 1  Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie realizacji umowy są: 

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

po stronie Zamawiającego: ………………, tel.: ………………………..,  

e-mail: ……………………….. 

 2  Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieczności zmiany umowy. Strony uznają za 

wystarczające poinformowanie drugiej Strony o dokonanej zmianie drogą elektroniczną na adres 

wskazany w ust. 1. 
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 3  Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania 

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

realizacji. 

§ 6. 

1. Strony uzgadniają, że za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma – zgodnie ze złożoną 

ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 umowy - wynagrodzenie  

w kwocie …………..  zł (słownie: …………………….. zł), zwane dalej „wynagrodzeniem”.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy związane z 

realizacją umowy. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności  

i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

wskazanym na fakturze, w terminie 30 dni od dnia doręczenia  

i zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego protokół odbioru. 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. 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 62A, 02-002 Warszawa. 

§ 7. 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego terminu realizacji przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.  

2. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w zakresie dotyczącym wykonania Publikacji, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia określonego 

w §6 ust. 1. 

3. Łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1 umowy (wynagrodzenia należnego za realizację przedmiotu umowy). 

4. O naliczeniu kar umownych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie podając uzasadnianie 

faktyczne. 
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5. Zamawiający ma prawo dokonywać potrąceń kar umownych określonych w ust. 1  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

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

Zamawiającego wskazane w zawiadomieniu. 

7. W przypadku gdyby kara umowna nie pokryła szkody poniesionej przez Zamawiającego, 

przysługuje mu prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

9. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie 

likwidacyjne, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o takim zdarzeniu. 

10. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza umowa, Wykonawca złożył 

oświadczenie niezgodne z prawdą, w terminie 14 dni od stwierdzenia takiej okoliczności. 

11. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca mimo pisemnego upomnienia 

Zamawiającego nie będzie wywiązywał się z postanowień umowy, co będzie miało istotny wpływ 

na przebieg jej realizacji, w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego 

Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych uchybień. 

12. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 -11, odstąpienie od umowy następuje bez wypłaty 

jakiegokolwiek odszkodowania, a Wykonawca może otrzymać jedynie wynagrodzenie należne z 

tytułu wykonania części umowy, jeżeli w tym zakresie Zamawiający skorzysta ze świadczenia 

Wykonawcy. Odstąpienie od umowy następuje  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 

§ 8. 

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

i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy. 

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

wykorzystanie, zbycie lub oferowanie informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew 

postanowieniom niniejszej umowy. Zobowiązanie to wiąże również Wykonawcę po wykonaniu 

przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu bez względu na przyczynę. 

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może zatrzymać kopii 

dokumentów, powstałych lub pozyskanych w trakcie realizacji Umowy. 

§ 9. 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa z 

zakresu ochrony danych osobowych, w tym 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). 

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. 

Wykonawca będzie przetwarzać, na podstawie umowy dane zwykłe  

w postaci imion i nazwisk przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 

w zakresie danych przekazanych mu w celu wykonania przedmiotu umowy. 

4. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, 

udostępnianie i usuwanie. 

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

zabezpieczające udostępnione dane osobowe, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w 

szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobą nieuprawnioną, przetwarzaniem  

z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6. Wykonawca zapewni środki techniczne i organizacyjne, w tym dobór pracownika lub pracowników, 

umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w 

szczególności rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia  

i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 

1024). 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad postępowania  

z dokumentami: 

1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z 

umowy; 

2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny  

do zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone; 
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3) nietworzenia kopii dokumentów, innych niż niezbędne do realizacji umowy; 

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

8. Wykonawca będzie przestrzegał należytej staranności w zakresie zachowania  

w poufności danych osobowych oraz ich zabezpieczenia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania w poufności wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie obowiązywania 

umowy lub uzyskanych w związku z wykonywaniem objętych Umową, także po jej rozwiązaniu; 

2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich otrzymanych dokumentów przed kradzieżą, 

uszkodzeniem i zaginięciem; 

3) niewykorzystywania zebranych na podstawie umowy danych osobowych dla celów innych niż 

określone w Umowie. 

10. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu; 

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami 

administracji publicznej, policją lub przed sądem. 

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

temat przetwarzania wszystkich danych osobowych przez Wykonawcę,  

a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia 

obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych (nie później niż  

w ciągu 24 godzin od czasu stwierdzenia naruszenia). 

12. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę obowiązków wynikających  

z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ponosi on wszelką odpowiedzialność za 

powstałe nieprawidłowości, również w stosunku do osób trzecich. 

§ 11. 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac powstałe w związku  

z realizacją Umowy w tym Publikacja (dalej „Utwory”) będą oryginalne, bez niedozwolonych 

zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, 

w tym w szczególności praw autorskich innych osób. 

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

w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 

1293, 1669) do publikacji „Utworów” w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na 

rzecz osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich innych osób. 
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3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru, na czas nieoznaczony, na terytorium Polski 

i poza granicami, całość majątkowych praw autorskich do Utworów. 

4. Wykonawca w ramach niniejszej umowy wyraża zgodę na dokonywanie zmian  

i modyfikacji w wytworzonych Utworach. 

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

nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów obejmuje wszystkie znane  

w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności: 

 1  Utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych. 

 2  Wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów, konferencji, szkoleń, itp. 

 3  Wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych  

i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych  

i komputerowych, w Internecie, w tym w social mediach Zamawiającego. 

 4  Prawo do korzystania z utworów w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi pracami, poprzez 

dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, 

okładek, wielkości i treści całości lub ich części. 

 5  Publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej 

albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i 

integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję 

komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz 

zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 

7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, przenosi na 

Zamawiającego własność egzemplarzy Utworów. 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do rozpowszechniania Utworów bez wskazywania 

autorstwa. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, w 

szczególności co do oznaczania Utworów swoim imieniem  

i nazwiskiem, prawa do integralności Utworów. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 

wykonywania osobistych praw autorskich do Utworów, w tym prawa  

do decydowania o pierwszym udostępnieniu, do nadzoru autorskiego, do nienaruszalności formy i 

treści Utworu oraz ich rzetelnego wykorzystania.  

9. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Utworów o pola 

eksploatacji niewymienione powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia majątkowych 

praw autorskich na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, na mocy odrębnej umowy, 

bez ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń czasowych oraz bez dodatkowego wynagrodzenia. 
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Wykonawca przyznaje niniejszym Zamawiającemu prawo pierwszeństwa w nabyciu praw 

autorskich do Utworów na niewymienionych powyżej polach eksploatacji. 

10. Wykonawca ponosi pełną oraz nieograniczoną w czasie odpowiedzialność za wszelkie szkody 

poniesione przez Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych w Utworach. 

Wykonawca będzie ponosił w szczególności pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w 

przypadku, gdyby rozporządzenie Utworami na rzecz Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową 

oraz korzystanie i rozporządzenia Utworami przez Zamawiającego, naruszało prawa osób trzecich, 

w tym osobiste lub majątkowe prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, dobra osobiste.    

11. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych 

z Utworami, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne 

w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności  

w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i 

straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich,  

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego.  

12. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami zgłaszanymi 

przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Utworów 

wytworzonych w ramach przedmiotu Umowy zgodnie z jej celem, Wykonawca niezwłocznie na swój 

koszt i odpowiedzialność uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania w taki sposób, 

by nie naruszały praw osób trzecich i spełniały wymagania Zamawiającego.  

§ 12. 

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

dopuszcza możliwość zmiany treści umowy, w szczególności  

w następujących przypadkach: 

1. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2. umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć  

w dniu zawarcia umowy, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp.) mającej wpływ 

na realizację umowy z zastrzeżeniem, że nowy termin realizacji nie będzie przedłużony od 

ustalonego o więcej niż 14 dni kalendarzowych. 

2. zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy związaną ze zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszty realizacji umowy, w tym ustawowych zmian 

stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

3. zmiany miejsca dostarczenia przedmiotu umowy ze względu na zmianę miejsca prowadzenia 
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działalności i adresu Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nowe miejsce dostarczenia przedmiotu 

umowy znajdować się będzie w budynku położonym  

w granicach administracyjnych miasta st. Warszawy.  

4. zmianę1 osoby wykonującej opracowanie graficzne wskazanej w § 3 umowy,  

w sytuacji wynikłej na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, której nie można było 

przewidzieć w dniu zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że nowa osoba (grafik) spełnia wymogi 

postępowania przetargowego w wyniku którego zawarto umowę, określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i uzyskała w ocenie prac nie mniejszą ilość punktów niż osoba zastępowana. 

Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy przekazuje Zamawiającemu 3 prace tej osoby 

(produkty końcowe), które polegały na zaprojektowaniu grafiki publikacji zawierające elementy 

graficzne wkomponowane w treść i stanowiącą całość materiału zrealizowanego przez tego grafika.  

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

nieważności. 

§ 13. 

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

jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 15. 

Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.  

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

  

Wykaz załączników do Umowy: 

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu umowy 

Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik Nr 3- Protokół odbioru pracy 

 

                                                           
1 Obowiązuje w przypadku, gdy oferta Wykonawcy uzyskała punkty w ocenie ofert w kryterium Nr 2 „Doświadczenie osoby wykonującej 

projekt graficzny” 
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Załącznik nr 1 do umowy 

Znak sprawy: MCPS.ZP./KM/351-8/2019 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Tożsamy z załącznikiem nr 1 do SIWZ 
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Załącznik Nr 3 do Umowy  

nr    …../…../2019  

z dnia ………………. 

 

 

Warszawa,……………………. 2019 r. 

 

 

 

Protokół - odbioru pracy 

 

Dotyczy Umowy ……………….. z dnia …………..2019 roku, 

na: 

wykonanie usługi, polegającej na opracowaniu graficznym, składzie, łamaniu, korekcie 

edytorskiej i druku publikacji z obszaru pomocy i oparcia społecznego oraz dostarczenie jej 

do siedziby Zamawiającego  

 

 

Przedstawiciele Stron umowy stwierdzają, że usługa została wykonana: 

 

- bez usterek*/z usterkami*  w postaci  

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

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 
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Zatwierdzam: 

 

 

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

data, pieczątka i podpis Dyrektora 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

 

 


