NR UMOWY
zawarta w dniu

2021 r. w Warszawie, pomiędzy:

Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 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., uchwałą Nr 1491/181/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27
września 2016 r., uchwałą Nr 1188/262/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2017 r. oraz uchwałą
Nr 1357/272/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2017 r., działają:
1)
2)

Magdalena Flis – Dyrektor Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie;
Marta Milewska – Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka ds. Komunikacji Zewnętrznej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
reprezentowaną przez xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
Do umowy, zwanej dalej „Umową” na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) nie stosuje się przepisów wyżej powołanej ustawy.

§ 1.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Przedmiotem niniejszej Umowy (dalej w skrócie: przedmiot umowy) jest usługa przygotowania projektu
graficznego logotypu programów wsparcia w 11 mutacjach zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy i ofertą Wykonawcy z XX xxxx 2021 r. stanowiącą załącznik nr
2 do Umowy.
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.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomocą których wykonuje Umowę, jak za własne
działania i zaniechania.
Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
Umowy w terminie 7 dni od uzyskania informacji o tym fakcie i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust.
1 pkt 4.
Wszystkie projekty przygotowane w ramach realizacji przedmiotu umowy powinny być zgodne z Systemem
Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze dostępnym na stronie www.mazovia.pl.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu ostatecznego przedmiotu umowy do
28 grudnia 2021 r.

§ 2.
1.

Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości XX XXX zł (słownie: 0/100)1 brutto.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Wynagrodzenie określone w ust. 1, Zamawiający wypłaci po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1 ust. 1.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne i obejmuje wszystkie wydatki Wykonawcy związane
z wykonaniem przedmiotu umowy.
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie potwierdzony i podpisany przez Strony protokół odbioru bez
wniesionych uwag i zastrzeżeń.
Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę zgodnie z poniższymi danymi:
1) Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940,
2) Odbiorca/Płatnik FV: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa.
3) Numer Umowy
Płatność w formie przelewu nastąpi w terminie do 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na
której będzie wskazany numer umowy na następujący numer konta: xxxxxxxxxxxx
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 przedmiotu umowy,
o których mowa w § 1 ust. 1 w terminie do 1 dnia roboczego po dostarczeniu go Zamawiającemu.
W przypadku wniesienia uwag, stwierdzenia wad lub usterek w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 1 dnia, 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.
Jeżeli w trakcie realizacji Umowy powstaną jakiekolwiek utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 t.j.), których autorem jest
Wykonawca, będą miały zastosowanie poniższe postanowienia.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca bez dodatkowego oświadczenia przenosi na
Zamawiającego:
1) majątkowe prawa autorskie do wszystkich materiałów powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu
umowy, mających charakter utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, do wszystkich materiałów przygotowanych przez Wykonawcę zarówno
wykorzystanych, jak i niewykorzystanych przez Strony. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje
z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy, w zakresie pól eksploatacji:
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)
łączenia z innymi utworami;
d) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie przedmiotu umowy, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką;
e) publiczne wykorzystanie utworu (wykonanie, wystawienie, odtworzenie, wyświetlenie), przy pomocy
znanych w momencie podpisywanie umowy pól eksploatacji, w tym w kinie w szczególności poprzez
udostępnienie utworu i jego części wszystkim zainteresowanym;
f)
wypożyczania lub udostępniania zwielokrotnionych egzemplarzy oraz wprowadzenie do obrotu;
g) wprowadzania do pamięci komputera;
h) wprowadzania w całości lub w części do sieci Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą
przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci;
2) prawo do zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do materiałów powstałych w związku
z wykonaniem przedmiotu umowy, w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 2 pkt 1.
3. W wyniku przeniesienia praw, o których mowa w ust. 2, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania
z materiałów powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób,
bez ograniczeń, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2, w ramach całej struktury organizacyjnej, a także
wyłączne prawa do rozporządzania oraz innych form udostępniania wyników prac na rzecz osób trzecich, zarówno
w toku obecnie prowadzonej jak i przyszłej działalności.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr
osobistych osób trzecich.
5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób
trzecich.
6. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od uzasadnionych roszczeń osób trzecich odnośnie naruszenia ich praw,
w szczególności autorskich i dóbr osobistych, w czasie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.
7. Zamawiający zezwala na prezentowanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy w portfolio Wykonawcy wraz
z informacją, że przedmiot umowy został wykonany na rzecz Zamawiającego na stronie internetowej Wykonawcy,
profilu Wykonawcy na portalu społecznościowym Facebook.
1.
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§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapewni możliwość stałego kontaktu z Zamawiającym.
3. 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.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających
lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony
w umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją 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 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.

§ 6.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2
ust.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 1 ust. 7;
2) za opóźnienie w usunięciu wad z tytułu rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 2
ust.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 8;
3) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za niewykonanie Umowy;
4) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, jeśli odstąpienie od Umowy nastąpi
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych,
o których mowa w postanowieniach umowy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia naliczonych przez Zamawiającego kar
umownych.
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. 5.
Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania,
zamieszki, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia
poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec.
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 10 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do momentu otrzymania od
Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z ww. powodu.
Osobami do kontaktów w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
– Jolanta Nalewajk, (22) 59 07 779, jolanta.nalewajk@mazovia.pl
2) ze strony Wykonawcy:
– Xxxx Xxxx, xxxx, xxx@xxxx

§ 7.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że fakt zawarcia Umowy, dane go identyfikujące w zakresie nazwy/imienia i
nazwiska oraz wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy, stanowią informację publiczną i mogą być
udostępniane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020 r. poz. 2176, z
późn.zm.) na co wyraża on zgodę.
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§ 8.
Zamawiający informuje Wykonawcę, że:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie funkcjonuje w oparciu o Zintegrowany System
Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015-10 – System Zarządzania Jakością, PN-EN ISO/IEC
27001:2017-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, PN-EN ISO 14001:2015-09 – System
Zarządzania Środowiskowego, PN-ISO 45001:2018-06 – System Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy, PN-ISO 37001:2017-05 – System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi oraz na podstawie
wytycznych PN-ISO 26000 – System Społecznej Odpowiedzialności.
2. Przy wydatkowaniu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego należy dokładać należytej staranności w
zakresie przestrzegania zasad mających na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa informacji, ochronę
środowiska, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przeciwdziałanie korupcji;
w szczególności należy zachować szczególną dbałość o środowisko naturalne, m.in. nie mogą być finansowane z
budżetu Województwa Mazowieckiego zakupy plastykowych sztućców, talerzy, kubków itp.;.

§ 9.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania 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.
4. W przypadku zaistnienia ewentualnego sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Integralną częścią umowy jest:
1) załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
2) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z XX xxx 2021 r.
3) załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO
1.
2.
3.

Zamawiający

Wykonawca
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