
 

 
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Znak sprawy: MCPS.ZP/KM/351-7/2019/U 

 

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. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta w zakresie działalności MCPS, umowa 

o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi badawczej polegającej na: 

1) analizie na podstawie danych zgromadzonych przez poszczególne instytucje i podmioty 

(dane zastane) dotyczących rozmiarów problemów związanych z alkoholem 

z uwzględnieniem katalogu zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia                 

2016-2020, 

2) wykonaniu analiz porównawczych w zakresie poszczególnych problemów alkoholowych, 

3) opracowaniu raportu zawierającego diagnozę rozmiarów poszczególnych problemów 

związanych z alkoholem oraz zasobów w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

4) przygotowaniu prezentacji w programie Power Point, zawierającej najważniejsze wnioski  

i rekomendacje płynące z badania, 
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5) przygotowaniu treści broszury informacyjnej, skierowanej do szerszego kręgu odbiorców.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) oraz sposób jego realizacji określa 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2. 

Termin wykonania i harmonogram 

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy do dnia 30 października 

2019 r., zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem. 

§ 3. 

Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 

osobowym, wiedzą oraz doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu 

umowy. 

2. W skład Zespołu badawczego wchodzą:  

1) ……………….; 

2) ……………….; 

3) ……………….; 

4) ……………….. 

§ 4. 

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. 

mailto:malgorzata.wolagiewicz@mcps.com.pl
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Jeżeli okoliczności, o których mowa, uniemożliwią Wykonawcy prawidłowe lub terminowe 

wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 

dni od otrzymania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu takich okoliczności. 

5. Odpowiedzialność za niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 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.  

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 działań lub zaniechań z winy umyślnej. 

§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………. zł  brutto (słownie: 

…………………………), 

2. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy związane z realizacją 

niniejszej umowy. 

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

przez Zamawiającego  w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

4. 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.  

5.  Za termin płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku 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 62 A, 02-002 

Warszawa. 

7. Zamawiający podaje numer PEF 526-23-80-101 Zamawiającego, na Platformie 

Elektronicznego Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
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fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Wykonawca może przesłać 

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania- https://efaktura.gov.pl/ . 

§ 6. 

Sprawozdawczość, zasady odbioru 

Wykonawca w terminie do 30 października 2019 r., zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu raportu końcowego w formie papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD-ROM (w plikach z rozszerzeniem doc i pdf). 

§ 7. 

Kary umowne, odstąpienie od umowy 

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

wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 5 ust. 1, 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) nieuwzględnienie we wstępnej wersji raportu pn.: „Ustalenie rozmiarów problemów 

alkoholowych oraz zasobów w zakresie ich rozwiązywania na terenie województwa 

mazowieckiego” wszystkich danych źródłowych wskazanych w opisie przedmiotu umowy, 

b) nieuwzględnienie przy przygotowaniu raportu pn.: „Ustalenie rozmiarów problemów 

alkoholowych oraz zasobów w zakresie ich rozwiązywania na terenie województwa 

mazowieckiego” wszystkich danych źródłowych wskazanych w opisie przedmiotu umowy. 

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

Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 50% łącznej wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1. 

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 

https://efaktura.gov.pl/
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§ 8. 

Prawa autorskie 

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

przedmiotu umowy, w szczególności związane z realizacją postanowień OPZ, 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 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 

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, 
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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; 

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, 
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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 § 5 ust. 1 umowy. 

10. Skutek rozporządzający przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi bezwarunkowo 

z chwilą 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 § 5 ust. 1 

umowy. 

12. Jeżeli Utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa w ust. 4, uniemożliwiają 

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. W przypadku niedostarczenia wersji Utworu wolnej od 

wad Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, liczonych od 

upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na dostarczenie Utworu wolnego od wad, 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. 



 
 
 
 

8 
 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zgodnie z regulacją art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany treści umowy, w szczególności  

w następujących przypadkach:  

a) 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.), lub okoliczności, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający,  

w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania informacji, bądź 

materiałów koniecznych Wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy, mającej 

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

przedłużony od ustalonego o więcej niż 14 dni kalendarzowych. 

b)  zmiany miejsca dostarczenia przedmiotu umowy ze względu na zmianę siedziby 

Zamawiającego z zastrzeżeniem, że miejsce dostarczenia przedmiotu umowy 

znajdować się będzie w budynku położonym w granicach administracyjnych miasta st. 

Warszawy.  

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

nieważności. 

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go 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), która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

5. Strony ustalają, iż sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej 
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umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

7. 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 SIWZ  
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Załącznik nr 2 do umowy 

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

Protokół zdawczo - odbiorczy  

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

w zakresie zrealizowania usługi badawczej polegającej na: 

1) analizie na podstawie danych zgromadzonych przez poszczególne instytucje i podmioty 
(dane zastane) dotyczących rozmiarów problemów związanych z alkoholem 
z uwzględnieniem katalogu zadań określonych w Narodowym Programie Zdrowia                
2016-2020, 

2) wykonanie analiz porównawczych w zakresie poszczególnych problemów alkoholowych, 
3) opracowaniu raportu zawierającego diagnozę rozmiarów poszczególnych problemów 

związanych z alkoholem oraz zasobów w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, 

4) przygotowaniu prezentacji w Power Point zawierającej najważniejsze wnioski  
i rekomendacje płynące z badania, 

5) przygotowaniu treści broszury informacyjnej, skierowanej do szerszego kręgu odbiorców. 
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 


