KM-G-I.ZP.U.272.76.2019.AP
załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

UMOWA Nr

/UMWM/ /2019/KM

zawarta w dniu ……………………….. 2019 r. w Warszawie, pomiędzy:
Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa,
NIP: 1132453940, REGON: 015528910, zwanym dalej ,,Zamawiającym’’, reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie uchwały Nr 9/11/15 Zarządu Województwa
Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania
wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Kancelaria Marszałka
zmienionej uchwałą Nr 171/19/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2015 r. oraz uchwałą
Nr 1357/272/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2017 r., działają:
1)
2)

…………………………………………………………,
…………………………………………………………,

a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
o następującej treści:
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z
późn. zm.), o następującej treści:

§ 1.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi zredagowania, opracowania layoutu,
grafiki, składu, łamania, korekty, przygotowania do druku, drukowania, pakowania, dostawy oraz tłumaczenia na
język angielski katalogu promującego walory i potencjał gospodarczy województwa mazowieckiego w nakładzie
łącznym 6 tys. egzemplarzy (obejmującym wersję polskojęzyczną w nakładzie 2500 egzemplarzy i
angielskojęzyczną w nakładzie 3500 egzemplarzy), zwanego dalej katalogiem.
2. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie
z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i ofertą
Wykonawcy z dnia ……...stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu katalogu do 60 dni od dnia
podpisania umowy, nie później jednak niż do 20 grudnia 2019 r.
4. Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy oraz konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie tworzenia
katalogu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo na żądanie Zamawiającego w formie pisemnej lub
elektronicznej pełnej informacji na temat stanu realizacji umowy oraz do przedstawienia opracowanych elementów
przedmiotu umowy w celu wniesienia przez Zamawiającego bieżących uwag w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących
mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
7. Strony ustalają, że przesłane materiały będą bez zbędnej zwłoki akceptowane przez Zamawiającego.
Zamawiający może żądać wykonania poprawek w materiałach przesłanych do akceptacji. Po dokonaniu poprawek
i doręczeniu Zamawiającemu, Zamawiający dokona bez zbędnej zwłoki ostatecznej akceptacji materiałów.
8. Niezależnie od ostatecznej akceptacji Zamawiającego zachowuje on uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
i prawne, o których mowa w § 5 niniejszej umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że powołany przez niego Zespół tworzący katalog posiada odpowiednie wykształcenie,
kwalifikacje i doświadczenie do wykonania tego rodzaju prac.
10. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne
przeszkody natury merytorycznej, technicznej i organizacyjnej dla profesjonalnego wykonania przedmiotu umowy
oraz bieżącej, niezakłóconej realizacji powierzonych czynności przez cały okres obowiązywania umowy.
1.

1

11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje umowę, jak za własne
działania i zaniechania.
12. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Wszystkie projekty przygotowane w ramach realizacji przedmiotu umowy powinny być zgodne z Systemem
Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze, dostępnym na stronie www.mazovia.pl. Treść oraz grafika powinny być
bezwzględnie zaakceptowane przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
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§ 2.
Za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości……………zł (słownie: ………………….)1 brutto, zgodnie z ofertą stanowiącą
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1, Zamawiający wypłaci po wykonaniu i dostarczeniu katalogu, o którym mowa
w § 1 ust 1 oraz po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane
z wykonaniem przedmiotu umowy.
Poza kwotą wynagrodzenia określoną w ust. 1 Zamawiającego nie obciążają żadne inne wydatki Wykonawcy.
Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę na poniższe dane:
1) Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940,
2) Odbiorca/Płatnik FV: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie/Kancelaria
Marszałka, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
w terminie 14 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. W treści dokumentu księgowego należy wskazać numer
niniejszej umowy. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie potwierdzony i podpisany
przez Strony protokół odbioru bez wniesionych uwag i zastrzeżeń.
Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do
jego banku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przekazanego przez Wykonawcę katalogu, o którym
mowa w § 1 ust 1, w terminie do 3 dni roboczych po dostarczeniu go Zamawiającemu.
W przypadku wniesienia uwag, stwierdzenia wad lub usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 3 dni, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.
Uwzględnienie przez Wykonawcę uwag, a także usunięcie wad lub usterek w tym terminie będzie stanowić
podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
§ 3.
Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do wszystkich
utworów powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca bez dodatkowego oświadczenia przenosi na
Zamawiającego:
1) majątkowe prawa autorskie do wszystkich wyników prac oraz prawo własności do wszystkich wyników prac
utrwalonych na nośnikach, powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, przeniesienie
majątkowych praw autorskich następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa
w § 2 ust. 5, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na wszelkich polach eksploatacji,
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1231), w szczególności:
a. utrwalanie przedmiotu umowy dowolną techniką na jakichkolwiek nośnikach;
b. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie przedmiotu umowy, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką;
d. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
e. rozpowszechnianie przedmiotu umowy lub jego kopii, każdym znanym sposobem i techniką,
udostępnianie w sieci komputerowej;
f. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także publiczne
udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;
g. wprowadzanie do pamięci komputera;
h. wypożyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy oraz wprowadzenie do obrotu;
i. wprowadzenie utworu w całości lub w części do sieci Internet w sposób umożliwiający transmisję
odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwaleniem materiałów w pamięci
j. publiczne udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
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zabezpieczono w budżecie WM w dz. 750, roz. 75095, § 4300 – nr zadania 6.3.3.ORG_PRZED_GOSP; Organizacja
i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań.
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wszelkie inne pola eksploatacji, na jakich Zamawiający będzie wykorzystywał ten utwór na terytorium
Polski oraz poza jej granicami, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (DZ. U. z 2007 r. poz. 880, z późn.zm.);
2) prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie praw zależnych do wyników prac powstałych w związku
z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów powstałych w ramach realizacji
przedmiotu Umowy, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 t.j.) o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym na ich obróbkę i utrwalanie na każdym nośniku, niezależnie od standardu,
systemu i formatu oraz na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, a także na pierwszą publikację, anonimowe
użycie oraz na wykonywanie przez Zamawiającego nadzoru nad sposobem korzystania z utworów lub ich
opracowań. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów
powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie wszelkich zmian,
aktualizacji i uzupełnień katalogu. Wszelkie prawa w tym zakresie przysługiwać będą Zamawiającemu.
Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzenie, korzystanie przez Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania
dodatkowej zgody, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utwory powstałe w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich
i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich pod rygorem pełnej
odpowiedzialności prawnej.
W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw
autorskich, w związku z korzystaniem przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, z utworów, do
których przeniesiono prawa autorskie, Wykonawca zobowiązuje się ponieść wyłączną odpowiedzialność, a także
zaspokoić roszczenia osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
W wyniku przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania
z przedmiotu umowy w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na polach eksploatacji
wymienionych w § 3, w ramach całej struktury organizacyjnej, a także wyłączne prawa do rozporządzania
i innych form udostępniania przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich, zarówno w toku obecnie prowadzonej jak i
przyszłej działalności.
Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na Zamawiającego z chwilą
przekazania utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
k.
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§ 4.
Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw lub przeniesienia obowiązków wynikających z niniejszej
umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta przy wykonaniu przedmiotu umowy z pomocy osób trzecich, ponosi
pełną odpowiedzialność za podjęte przez nich działania jak za swoje własne.
Wykonawca zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich odnośnie naruszenia ich praw, w
szczególności autorskich, w czasie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.
§ 5.
Zamawiającemu przysługuje rękojmia za produkty będące przedmiotem umowy na zasadach określonych w
przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
O wykryciu wady w okresie obowiązywania rękojmi Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na
piśmie, nie później niż w terminie miesiąca od daty jej wykrycia, określając wadę oraz jej istotność i termin
usunięcia.
Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią, będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, o ile nie powstały z
winy Zamawiającego, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia w formie pisemnej
Wykonawcy przez Zamawiającego o ujawnieniu wady.

§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do nie wykorzystywania w innym celu niż określony
w niniejszej umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy,
z wyjątkiem:
1) informacji publicznie dostępnych,
2) informacji, w których posiadanie Wykonawca wszedł, bez naruszenia prawa, z innych źródeł,
3) informacji, co do których Zamawiający pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu.
2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie do zachowania
w poufności i do nie wykorzystywania w innym celu niż określony w niniejszej umowie informacji, o których mowa
w ust. 1.
3. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do żądania
udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym postępowaniem.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych określonych w
przepisach 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
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych jeżeli w ramach przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, zajdzie konieczność przetwarzania danych
osób fizycznych.
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§ 7.
Wykonawca zobowiązuje się, że Przedmiot Umowy będą realizować osoby wskazane w wykazie osób,
stanowiącym załącznik nr 3 Umowy. W przypadku niemożności realizacji zadania przez osoby wymienione w
wykazie, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie przez osoby o równoważnym doświadczeniu do osób
wskazanych w powyższym wykazie, po pisemnym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę na czas trwania zamówienia w
wymiarze min. ½ etatu redaktorów i grafików, którzy będą osobiście brali udział w realizacji zamówienia m.in.
współpracowali z Zamawiającym oraz autorami tekstów na każdym etapie tworzenia katalogu.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie zatrudnienie osób spełniających warunki, o których mowa w
art. 29 ust. 4 PZP, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy dysponował min. 2
osobami zatrudnionymi spełniającymi wspomniane powyżej warunki.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem Umowy złożył Zamawiającemu pisemne oświadczenie o
zatrudnieniu osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo stwierdzenia prawdziwości
informacji zawartych w ww. oświadczeniu. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu prawdziwość
informacji zawartych w oświadczeniu.
Za niewywiązanie się z któregokolwiek obowiązku wynikającego z ustępu 2, 3, 4 w przypadku stwierdzenia
zawarcia nieprawdziwych informacji w oświadczeniu Zamawiający naliczy karę w wysokości określonej w § 8 ust. 5.
Osobami do kontaktów w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy są:
1) ze strony zamawiającego:
a) ………………………, tel. ………………………, email:……………..
b) ………………………, tel. ………………………, email:……………..
2) ze strony Wykonawcy:
a) ………………………, tel. ………………………, email:……………..
b) ………………………, tel. ………………………, email:……………..,
Zmiana osób wymienionych w ust. 6 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony i nie stanowi zmiany
przedmiotowej umowy.
§ 8.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 2
ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy, o
którym mowa w § 1 ust 3, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust 1.
2) za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1;
3) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 5 - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §
2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu usunięcia wad,
4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie określonym w § 1 ust. 3 – w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1.
Zastosowanie kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2 wyłącza zastosowanie kary umownej o której mowa
w pkt. 1.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych przez Zamawiającego, o których mowa w ust.
1, z należnego mu wynagrodzenia.
Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania albo odstąpienia
od umowy przewyższy wysokość kar umownych, o których mowa w postanowieniach umowy, Zamawiający może
dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy wysokością uiszczonych kar, a rzeczywiście zaistniałą szkodą.
Każdorazowo w przypadku ustalenia, iż Wykonawca naruszył obowiązek, o którym mowa w § 7 ust. 2 lub 3
stwierdzenia zawarcia nieprawdziwych informacji o których mowa w § 7 ust. 4, Zamawiający naliczy Wykonawcy
karę w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, naliczaną dla każdego
przypadku niewywiązania się z ww. obowiązków oddzielnie.
Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają jedynie zdarzenia
siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu nawet
najwyższej staranności, a w szczególności okoliczności wskazane w ust. 7.
Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania,
zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne
zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec.
§ 9.
W razie niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie określonym w § 1 ust. 3, Zamawiający
uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od ujawnienia podstaw odstąpienia bez wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu. Postanowienie z § 8 ust. 4, stosuje się odpowiednio.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może
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żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do momentu otrzymania od
Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z ww. powodu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 10.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz innym przepisom prawa właściwym dla przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną częścią umowy jest:
1) załącznik nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2 do umowy – formularz oferty Wykonawcy;
3) załącznik nr 3 do umowy – wykaz osób realizację postanowień umowy.

Zamawiający

Wykonawca
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