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Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

           Projekt umowy 

 

Umowa nr …..…/MJWPU/…………/2019/WZP/WIS/U-332-22/19 

 

zawarta w dniu ……………. 2019 roku w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim, z siedzibą 

w Warszawie (03-719), ul. Jagiellońska 26, NIP: 1132453940, zwanym dalej „Nabywcą usługi”, w imieniu 

którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie (03-301), 

ul. Jagiellońska 74, zwana dalej „Zamawiającym” lub „Odbiorcą usługi”, reprezentowaną przez Pana Mariusza 

Frankowskiego - p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

a  

firmą ……………………………………………………….. z siedzibą w ……………………………………………………., NIP: …………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez …………………………………………………….………………………………..  

określonymi dalej łącznie „Stronami” 

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53).  

 § 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, zredagowanie, przygotowanie i opublikowanie w 2019 roku 

6 wydań e-biuletynu w formie elektronicznej oraz zredagowanie, wydanie i dystrybucja 4 numerów 

biuletynu informacyjnego RPO WM w formie drukowanej. Biuletyny powinien określać cele, założenia, 

zasady aplikowania oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania, a także typy projektów oraz 

wydarzenia związane z wdrażaniem funduszy europejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz prezentować działalność Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i projekty realizowane na Mazowszu. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, sposób wydawania biuletynu i e-biuletynu, wymagania 

techniczne, zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostały określony w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

3. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego we własnym zakresie pozyska teksty do biuletynu i e-biuletynu 

oraz wywiady z Beneficjentami i z osobami związanymi z funduszami unijnymi z terenu Mazowsza  

lub innymi ekspertami wskazanymi przez Zamawiającego. 



 
WZP/WIS/U-332-22/19   Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 

Strona 2 z 12 

4. Wykonawca uzyska we własnym zakresie zgodę na posługiwanie się wizerunkiem fotografowanych osób, 

a także fotografii obiektów, projektów, makiet, itp. oraz prawa do wykorzystania materiałów. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie pod nadzorem osoby wyznaczonej przez 

Zamawiającego, która każdorazowo musi dokonać akceptacji wykonanego przedmiotu umowy do druku.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy własnym transportem do siedziby 

Zamawiającego na terenie Warszawy i dystrybucji biuletynu wg założeń opisanych w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

7. Wykonawca zapewni możliwość stałego kontaktu z Zamawiającym w godzinach od 07:00 do 16:00 w dni 

robocze. 

8. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy są: 

- ………………………………………………………………………………………………, 

- ………………………………………………………………………………………………, 

- ………………………………………………………………………………………………, 

Wymienione osoby mogą pojedynczo występować w imieniu Zamawiającego.  

9. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji 

przedmiotu umowy są: 

- ………………………………………………………………………………………………, 

- ………………………………………………………………………………………………, 

- ………………………………………………………………………………………………, 

10. Zmiana osób, określonych w ust. 8 i 9 wymaga powiadomienia drugiej strony na piśmie lub e-mailem i nie 

wymaga zmiany treści niniejszej umowy lub jej aneksowania. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania bieżących zleceń dla Wykonawcy oraz informacji 

i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy drogą elektroniczną i telefoniczną. 

12. Wykonawca zapewni, aby w każdym wydanym numerze biuletynu drukowanego znalazła się informacja 

„egzemplarz bezpłatny” oraz obowiązujące logotypy przekazane przez Zamawiającego. Miejsce 

zamieszczenia informacji, o której mowa powyżej, każdorazowo zostanie uzgodnione z Wykonawcą. 

§ 2. 

1. Wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie z terminami ustalonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, a także terminami ustalonymi przez Strony umowy w czasie realizacji umowy. 

2. W przypadku, gdy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia nie precyzuje konkretnych terminów 

realizacji elementów zadania, bądź elementów część zadania, terminy te ustalone zostaną wspólnie 

między Stronami umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Jeżeli we 

wskazanym terminie Strony umowy nie dojdą do porozumienia, konkretne terminy realizacji 

poszczególnych elementów zadania, bądź poszczególnych elementów części zadania określi samodzielnie 

Zamawiający, a Wykonawca będzie tymi terminami związany.  

3. Termin realizacji zamówienia określa się od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2019 r. 

4. Wykonawca każdorazowo po zaakceptowaniu ostatecznej wersji publikacji przekaże Zamawiającemu 

biuletyn informacyjny w formie papierowej – w nakładzie określonym zgodnie z zapotrzebowaniem 
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opisanym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz na 

nośniku danych (płyta CD/DVD) w pliku w formie PDF oraz w wersji edytowalnej (plik otwarty) z opisaną 

zawartością (kartka kolorowa, jako okładka + opis na płycie/nadruk) wg zapotrzebowania opisanego 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością wymaganą przy realizacji 

tego typu usług dotyczących opracowania i wydania publikacji promującej programy i fundusze 

europejskie oraz ich wykorzystanie w ramach RPO WM 2014-2020. 

§ 3. 

1. Wykonawca przenosi bez ograniczeń na Zamawiającego, na zasadach wyłączności, autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1669, 2245 i 2339), które powstaną w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, z wyjątkiem utworów muzycznych, zdjęć oraz praw do wykorzystania wizerunku osób 

biorących udział w nagraniach. W przypadku zakupienia niewyłącznej licencji czasowej do utworów 

muzycznych, zdjęć oraz przekazanych praw do wykorzystania wizerunku, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do korzystania z tejże licencji oraz z tychże praw do dnia 31 grudnia 2023 r., na terytorium UE. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do wersji 

papierowej i elektronicznej biuletynu będących przedmiotem zamówienia, w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Wykonawca przenosi bez ograniczeń autorskie prawa majątkowe oraz zależne prawa autorskie na 

Zamawiającego łącznie z prawem do udzielenia zgody na korzystanie z przedmiotu umowy tj.: publiczne 

wystawianie i prezentowanie na konferencjach, seminariach, szkoleniach, targach i spotkaniach. Razem 

z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo udzielania 

zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich. Koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych 

oraz praw zależnych zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1, i dotyczy to niżej 

wymienionych pól eksploatacji: 

a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy przedmiotu zamówienia, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) trwałe zwielokrotnianie przedmiotu umowy, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką, 

c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

d) rozpowszechnianie przedmiotu umowy lub ich kopii, każdym znanym sposobem i techniką, w tym 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci komputerowej, w tym  

w sieci Internet, na terytorium Polski oraz poza jej granicami. 

4. W wyniku przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1 – 3, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do 

korzystania z przedmiotu umowy w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, 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. 
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5. W zakresie w jakim będzie to konieczne Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość nieodpłatnego 

korzystania z przedmiotu umowy także w tej części, w której majątkowe prawa autorskie oraz zależne 

prawa autorskie będą przysługiwały osobie trzeciej w szczególności do zdjęć, grafiki lub muzyki 

umieszczonych i wykorzystanych w materiałach informacyjno-promocyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, w tym 

w szczególności: grafika, koncepcja, myśl autorska itp. przygotowane w ramach niniejszej umowy 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. 

7. Zamawiający nabywa prawo do wykorzystywania do celów promocyjnych projektów cząstkowych 

powstałych w trakcie realizacji zamówienia, a także całości projektu. Razem z przeniesieniem autorskich 

praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, 

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności 

intelektualnej oraz praw pokrewnych, w tym za nieprzestrzeganie przepisów o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca zapewnia, że pokryje wszelkie wydatki powstałe wskutek roszczeń osób trzecich związanych 

z przysługującymi im majątkowymi prawami autorskim oraz wykorzystaniem praw zależnych, prawami 

własności intelektualnej oraz prawami pokrewnymi. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy, nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich i przekaże majątkowe prawa autorskie Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń tych osób. 

§ 4. 

1. Z realizacji każdego numeru przedmiotu umowy strony sporządzą protokół odbioru. 

2. Protokół zostanie przygotowany przez Zamawiającego w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie. 

3. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru są: 

- ………………………………………….  

i/lub  

- …………………………………………. 

4. Protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy powinien zawierać szczegółowo:  

a) datę i miejsce jego sporządzenia, 

b) oświadczenie Zamawiającego o braku lub o istnieniu zastrzeżeń do wykonania zamówienia, 

c) informację zawierająca wykaz i wartość utworów, które Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

na podstawie § 3 umowy. 

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4b, Zamawiający zgłosi w protokole odbioru, jeżeli stwierdzi, 

że zamówienie wykonano w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanych w SOPZ. 

6. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
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§ 5. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości nie 

większej niż ………………………………… zł brutto (słownie: ………………………………….. złote brutto), zgodnie  

z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………. r., stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, płatne każdorazowo 

na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, za każdy realizowany numer biuletynu            

i e-biuletynu, w tym za: 

1) Zaprojektowanie, zredagowanie, przygotowanie i opublikowanie sześciu numerów biuletynu 

informacyjnego w wersji elektronicznej (e-biuletyn nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 

6/2019) – ………………………………………….zł brutto (słownie: …………………………………………...złote 

brutto), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia …………………………… r., stanowiącą załącznik  

nr 2 do umowy. 

2) Zaprojektowanie, zredagowanie, przygotowanie, druk, dystrybucja i dostawa do siedziby 

Zamawiającego czterech numerów biuletynu informacyjnego ( biuletyn nr 1/2019, 2/2019, 

3/2019, 4/2019) – …………………………. zł brutto (słownie: ……………………………….. złote brutto), 

zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia ……………………………………………… r., stanowiącą 

załącznik nr 2 do umowy. 

2. Kwota określona w ofercie Wykonawcy z dnia ……………………………………….. r. zawiera wszystkie koszty jakie 

ponosi Zamawiający w związku z realizacją umowy. 

3. Ostateczna kwota wynagrodzenia Wykonawcy będzie zależeć od ilości faktycznie zrealizowanych wydań 

biuletynu w wersji elektronicznej i drukowanej, o których mowa w ust. 1, zgodnie z wyceną usług 

wskazaną w ofercie cenowej Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur i dostarczania ich do siedziby Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych. Faktury zostaną wystawione przez Wykonawcę na:  

Nabywca:  

Nazwa podatnika: Województwo Mazowieckie  

Adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  

NIP: 1132453940  

Odbiorca /Adres do korespondencji:  

Płatnik faktury: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych / MJWPU  

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa  

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić każdorazowo płatność na podstawie faktury w terminie 14 dni od 

daty jej dostarczenia do siedziby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przelewem na 

wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Za datę płatności strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku 

prowadzącego rachunek Wykonawcy,  

7. W przypadku błędnie wystawionych faktur termin płatności liczony będzie od daty złożenia faktury 

korygującej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ostatnią fakturę do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych najpóźniej do dnia 20 grudnia 2019 r. 
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9. Zastosowanie adekwatnej stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.  

10. Wejście w życie zmiany stawki podatku VAT nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i strony 

pozostają związane zaproponowanymi przez Wykonawcę cenami jednostkowymi brutto. Po wejściu 

w życie zmiany stawki podatku VAT Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur uwzględniając 

obowiązującą stawkę podatku VAT poprzez zmniejszenie cen jednostkowych netto bez zmiany cen 

jednostkowych brutto. Zmniejszenie stawki VAT pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy. Powyższe 

zmiany nie powodują zmian w zapisie niniejszej umowy i konieczności zawierania aneksu. 

§ 6. 

1. Jakość dostarczonego towaru będzie weryfikowana przez Zamawiającego losowo. W przypadku, gdy 

Zamawiający stwierdzi wady, w co najmniej 10% materiałów z otwartej paczki, całość towaru zostanie 

zwrócona Wykonawcy do zweryfikowania. Wykonawca na własny koszt odbierze wadliwy towar 

i dostarczy poprawiony do Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od dnia 

zwrotu do Wykonawcy. 

2. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia lub protokolarnie stwierdzonego wykonania złej jakości 

przedmiotu umowy, poprawienie nastąpi niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym przez strony, bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 7. 

1. Zamawiający naliczy kary umowne: 

1) w wysokości 1,5% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu wydania /opublikowania wersji 

drukowanej biuletynu /e-biuletynu, określonego w harmonogramie produkcyjnym, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy;  

2) w wysokości 15% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy określonego 

w Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz w przypadku niezgodnego wykonywania 

przedmiotu niniejszej umowy z informacjami wskazanymi w ofercie Wykonawcy w zakresie 

kryterium „Zawartość merytoryczna i graficzna”; 

3) w wysokości 1,5% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy 

każdorazowo za nieosiągnięcia minimalnego czasu trwania działań promocyjnych w internecie, 

minimalnej liczby kliknięć oraz wyświetleń płatnych linków i reklam dynamicznych dla każdego 

wydania e-biuletynu; 

4) w wysokości 5% łącznej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy 

naliczane na każde wydanie biuletynu oraz e-biuletynu w przypadku stwierdzenia, że przedmiot 

umowy, nie został zrealizowany przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, w szczególności 

przez osoby oceniane w kryterium „Doświadczenie zespołu redakcyjnego”; 

5) w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych 

w przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody poniesionej przez Zamawiającego wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

3. Niezależnie od kary umownej Wykonawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody jakie Zamawiający 

poniesie w związku z uchybieniem ww. obowiązku. 

4. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącenie kar umownych z naliczanego mu wynagrodzenia. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego pracownikom, 

osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących 

przedmiotem umowy, a także za powstałe w związku z wykonywaną przez niego usługą, jak również 

powstałe na skutek zdarzeń losowych z wyłączeniem zdarzeń występujących po stronie Zamawiającego. 

6. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie Wykonawca. 

§ 8. 

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia określone odrębnymi przepisami warunki niezbędne do wykonania 

umowy, ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do realizacji umowy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć bez wiedzy Zamawiającego innemu podmiotowi wykonania zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. 

3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

4. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy /podwykonawcom realizację przedmiotu zamówienia 

niniejszej umowy wyłącznie w zakresie wskazanym w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ………………… r., 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

5. Za działania lub zaniechania działań podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia 

lub jego części, Wykonawca odpowiada jak za własne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych 

i informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz dbałości 

o bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp. 

§ 9. 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w przypadku naruszenia istotnych zapisów 

niniejszej umowy przez drugą stronę. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, w przypadku: 

1) nieterminowego wykonywania przedmiotu umowy, 

2) niskiej jakości przedmiotu umowy, stwierdzonej protokolarnie, 

3) powtarzających się trudności w porozumieniu z Wykonawcą w zakresie merytorycznego, 

graficznego lub technicznego wykonania przedmiotu umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 tych okolicznościach. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie 

za część umowy mającą praktyczne znaczenie dla Zamawiającego, wykonaną do dnia ustania 

obowiązywania umowy. 

5. W przypadku przeszkód w realizacji umowy spowodowanych przez siłę wyższą, strony będą dążyły do 

polubownego, obopólnie korzystnego rozwiązania.  

§ 10. 

1. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w formie 

aneksu, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany do umowy:  

1) przewidywana jest możliwość zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

i były wskazane w ofercie Wykonawcy, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności lub zdarzenia losowego 

uniemożliwiającego danej osobie wykonywanie czynności wynikających z zawartej umowy lub 

utrata uprawnień do wykonywania takich czynności (jeżeli dotyczy), czego Strony nie mogły 

przewidzieć wcześniej. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o konieczności 

zmiany osoby. Powiadomienie o konieczności zmiany osoby musi mieć formę pisemną  

lub e-mailową zawierającą minimalnie: imię i nazwisko, pełnioną funkcję oraz przyczynę braku 

możliwości realizacji zadań przez daną osobę. Wraz z powyższą informacją 

Wykonawca zobowiązany jest zaproponować minimum jedną inną osobę, która będzie 

realizowała zadania w zastępstwie oraz powiadomić Zamawiającego o posiadanych kwalifikacjach  

i doświadczeniu wskazanej osoby. W przypadku zmian osób stanowiących „zespół redakcyjny”, 

wskazane osoby muszą posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie nie gorsze niż osoby 

wskazane w ofercie. Poprzez stwierdzenie „wiedzę, umiejętności i doświadczenie nie gorsze” 

Zamawiający rozumie osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymałyby nie mniej punktów niż 

osoby wskazane przez Wykonawcę w treści oferty. W przypadku braku akceptacji 

zaproponowanej kandydatury przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia kolejnych kandydatur (w terminie 3 dni kalendarzowych), aż do uzyskania 

akceptacji Zamawiającego tak,  

aby zadanie było realizowane wyłącznie przez osoby spełniające wszystkie wymagania 

Zamawiającego oraz w liczbie opisanej w SIWZ. Powyższa zmiana nie będzie powodować 

zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia, nie może również wpłynąć na termin  

i jakość realizowanych usług; 

2) przewidywana jest możliwość zmiany w zakresie dodania osób, które będą uczestniczyć 

w wykonaniu zamówienia i nie były wskazane w ofercie Wykonawcy, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego 

o konieczności dodania osoby. Powiadomienie o konieczności dodania osoby musi zachować 

formę pisemną lub e-mailową zawierającą minimalnie: imię i nazwisko, proponowaną funkcję, 

wykaz kompetencji i doświadczenia wskazanej osoby. W przypadku dodania osób stanowiących 
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„zespół redakcyjny”, wskazane osoby muszą posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie nie 

gorsze niż osoby wskazane w ofercie. Poprzez stwierdzenie „wiedzę, umiejętności i doświadczenie 

nie gorsze” Zamawiający rozumie osoby, które w przyjętych kryteriach otrzymałyby nie mniej 

punktów niż osoby wskazane przez Wykonawcę w treści oferty. W przypadku braku akceptacji 

zaproponowanej kandydatury przez Zamawiającego, Wykonawca może przedstawić kolejne 

kandydatury, aż do uzyskania akceptacji Zamawiającego tak, aby zadanie było realizowane 

wyłącznie przez osoby spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego. Powyższa zmiana nie 

może spowodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia, nie może również 

wpłynąć na termin i jakość realizowanych usług; 

3) przewidywana jest możliwość zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu umowy w trakcie jej 

trwania o maksymalnie jedno wydanie biuletynu w wersji drukowanej oraz o maksymalnie dwa 

wydania e-biuletynu w wersji elektronicznej. Zmiana ta może zostać zastosowana przez 

Zamawiającego w sytuacjach gdy realizacja przedmiotu umowy tj. któregokolwiek z wydań, 

będzie posiadała znaczne opóźnienie - co najmniej 3 tygodniowe - względem harmonogramu 

produkcyjnego, a którego przyczyna opóźnienia nie będzie leżało po stronie Zamawiającego  

lub Wykonawcy, lecz wynikała z okoliczności niezależnych od nich np. z powodu działania osób 

trzecich, na które Zamawiający i Wykonawca nie będą mieć wpływu. Zmiana ta może zostać 

wprowadzona jeżeli Strony umowy dołożyły wszelkich starań aby zabezpieczyć właściwe 

wykonanie przedmiotu umowy, ale mimo to istnieje realne zagrożenie właściwej i terminowej 

realizacji umowy. Wprowadzenie powyższej zmiany przez Zamawiającego spowoduje, 

że zmniejszeniu ulegnie wartości umowy, za którą Wykonawca otrzyma wynagrodzenie do 

wartości faktycznie zamówionej i zrealizowanej ilości przedmiotu umowy. Wykonawca nie może 

wnosić z tego tytułu roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Powyższa zmiana nie może również 

wpłynąć na termin i jakość realizowanych usług. Strona występująca o zmianę postanowień 

niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistniałych okoliczności oraz do 

złożenia pisemnego lub e-mailową powiadomienia drugiej Strony umowy, które musi zawierać co 

najmniej opis propozycji zmiany, uzasadnienie zamiany oraz opis wpływu zmian na warunki 

realizacji umowy. 

§ 11. 

1. Zamawiający, oświadcza, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy 

jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, jako Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1  

z późn. zm.), zwanego w dalszej części umowy „Rozporządzeniem”, dane osobowe do przetwarzania, na 

zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone dane osobowe beneficjentów RPO WM 2014-2020, w zakresie: 

imię i nazwisko, numer telefonu, adres służbowy (siedziba beneficjenta / miejsce realizacji projektu) oraz adres                              

e-mailowy, w celu wykonania umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania wymaganych przez Rozporządzenie zgód dotyczących przetwarzania 

danych osobowych i spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia o ile 

będzie konieczny oraz zgód na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób umieszczonych w biuletynie  

i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu. 

6. 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. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

8. Wykonawca po zakończeniu Umowy zwróci Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pomocy Zamawiającemu, w niezbędnym zakresie, przy 

wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

10. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłosi je 

Zamawiającemu w ciągu 24 godzin.  

11. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez 

Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia 

Umowy.  

12. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy i po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

13.  Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające imienne 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania 

upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom biorącym udział w przetwarzaniu danych 

określonych w ust. 6. 

14. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 13 powyżej, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie.  

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się ze spoczywających na 

podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 
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16. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią 

Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 

nieupoważnionym.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, 

w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych 

osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome,  

lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, 

w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. 

§ 12. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych, 

informacji i wiedzy, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji przedmiotu umowy, oraz do dbałości 

o bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp, a także gwarantuje zachowanie poufności przez 

osoby, przy pomocy których będzie wykonywać umowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, do których uzyska dostęp w trakcie 

realizacji umowy, do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy, bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.  

§ 13. 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Spory między stronami wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Niniejsza umowa została sporządzona w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach na prawach 

oryginału, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

§ 14. 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Oferta cenowa Wykonawcy z dnia ……………………….. r. 

3. Wzór protokołu odbioru 

4. Wykaz osób 
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