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Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

PROJEKT UMOWY 

 

UMOWA NR  ………./MJWPU/………./2019/Z/WZP/WIPFE/U-332-37/19 

 

Zawarta w dniu …………….…………………………  w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim, z siedzibą 

w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP: 1132453940 (Nabywcą), w imieniu którego działa 

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

ul. Jagiellońskiej 74 (zwana dalej Zamawiającym lub Odbiorcą), reprezentowanym przez Pana 

……………………………………………………………….. p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych  

 

a 

 

……………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………  

z siedzibą przy ul. ………………………………………….  w …………………………………….. NIP ………………………………………, 

Regon  ……………………………………., zarejestrowaną w ……………………………………………. zwaną/zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/reprezentowanym przez: …………………………………………………. 

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej P.z.p. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja i obsługa trzech dwudniowych spotkań wyjazdowych, 

zwanych wizytami studyjnymi, dla łącznie maksymalnie 150 osób a minimalnie 90 osób, na potrzeby 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w 2019 r., w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2014-2020. Umowa będzie realizowana od dnia 

podpisania umowy do dnia 29 listopada 2019 roku. Rekrutacja osób biorących udział w wizytach 

studyjnych należy do zadań Zamawiającego. 

2. W ramach zawartej umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wykonania usługi 

hotelarskiej, restauracyjnej, transportowej oraz wynajmu sal szkoleniowych/konferencyjnych 

do przeprowadzenia warsztatów i paneli dyskusyjnych w miejscu zakwaterowania.  
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3. Zamawiający ponosi pełne koszty wyżej wymienionych usług za pracowników samorządu województwa 

mazowieckiego, których nie może być więcej niż 20 osób każdorazowo. Za nocleg i śniadanie drugiego 

dnia wizyty studyjnej za osoby spoza województwa mazowieckiego Zamawiający nie ponosi kosztów. 

Pozostałe usługi transportowe, ubezpieczeniowe, restauracyjne oraz usługi stałe np. fotograficzne, 

eksperckie, techniczne (nagłośnienie), organizacyjne są ponoszone w całości przez  Zamawiającego. 

Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia, zwany dalej SOPZ, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

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

przedmiotu umowy, ma wystarczające doświadczenie i kompetencje do jej realizacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedłożoną ofertą cenową 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, z należytą starannością, w sposób i na zasadach 

określonych w SOPZ oraz w terminach ustalonych z Zamawiającym. Terminy wizyt studyjnych będą 

ustalane przez strony w trakcie trwania umowy w formie elektronicznej nie później niż do 29 listopada 

2019 roku. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca nie może powierzyć innemu podmiotowi realizacji części zamówienia innej niż wskazana  

w ofercie cenowej Wykonawcy stanowiącej załącznik nr  2 do niniejszej umowy. 

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy. 

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

Wykonawca odpowiada jak za własne. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania kontroli miejsc realizacji przedmiotu umowy w celu oceny, 

czy Wykonawca faktycznie spełnia wszystkie wymogi jakościowe postawione przez Zamawiającego 

w SOPZ. W przypadku stwierdzenia rozbieżności oferowanej jakości w stosunku do wymagań 

Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie niezgodności pod rygorem 

odstąpienia od umowy. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający dokona ponownej kontroli miejsc 

realizacji przedmiotu umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości realizacji wizyty studyjnej Wykonawca zobowiązuje się do ich 

usunięcia w trybie natychmiastowym. Nieusunięcie nieprawidłowości oraz niewywiązanie się z warunków 

umowy może skutkować odstąpieniem od umowy. 

6. Zamawiającemu przysługuje, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, prawo do zmian w harmonogramie 

wizyt studyjnych. Zmiany te zostaną dokonane w porozumieniu z Wykonawcą, przy czym Zamawiający 

powiadomi drogą e-mailową Wykonawcę o zmianach w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed 

planowaną datą spotkania. 

7. Zmiany w harmonogramie wizyt studyjnych nie stanowią zmiany treści umowy i nie wymagają zawarcia 

aneksu do niniejszej umowy. 

8. Zamawiający wymaga wykupienia przez Wykonawcę ubezpieczenia grupowego, przy czym minimalna 

suma ubezpieczenia OC i NNW łącznie, dla 1 osoby to 20 000,00 zł, na każdy dzień wyjazdu. 
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§ 3. 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: 

1. ……..…..…......…………….. , tel.: ……………………….…………, email: ……………………….…………… lub; 

2. …………….……....………….. , tel.: …………………….………….., email: ……………………………………..; 

2) ze strony Wykonawcy: 

1. ………..…….….…………….. , tel.: ……………………….…………, email: ……………………….…………… lub; 

2. …………………....………….. , tel.: ………………..……………….., email: …………………………………….. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi 

zmiany treści umowy. 

 

§ 4. 

1. W terminie do 4 dni roboczych od dnia zakończenia każdej wizyty studyjnej, Strony sporządzą i podpiszą 

zaakceptowany protokół odbioru, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zwany dalej 

„protokołem”. Do podpisania protokołu w imieniu Zamawiającego upoważniona jest każda z osób 

wskazanych w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia; 

2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania zamówienia; 

3) datę spotkania i liczbę zgłoszonych uczestników przez Zamawiającego; 

4) informację zawierającą wykaz i wartość utworów, które Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

na podstawie § 11. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2), Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, 

że przedmiot umowy został wykonany w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego, wskazanymi 

w: SOPZ (załącznik nr 1), Opisie obiektu hotelarskiego (załącznik nr 4) oraz Opisie restauracji (załącznik 

nr 5). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania/odbioru protokołu w siedzibie Zamawiającego w terminie 

uzgodnionym telefonicznie. Terminy będą ustalane na podstawie ust. 1. 

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

 

§ 5. 

1. Za realizację przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma 

całkowite wynagrodzenie w kwocie nie większej niż ….. złotych brutto (słownie: …..). 

2. Koszt udziału  jednego uczestnika wizyty studyjnej korzystającego z pokoju 1-osobowego ustala się na 

kwotę brutto …..  zł (słownie: …..), natomiast koszt udziału jednego uczestnika wizyty studyjnej 

korzystającego z pokoju 2-osobowego ustala się na kwotę brutto ….. zł (słownie: …..), zgodnie ze złożoną 

ofertą Wykonawcy z dnia …..2019r. stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy 

3. Zwiększenie stawki podatku VAT nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i strony są związane 

zaproponowaną przez Wykonawcę ceną brutto. Po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur uwzględniających obowiązującą stawkę podatku VAT 
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poprzez zmianę ceny netto, bez zmiany ceny brutto. Zmniejszenie stawki podatku VAT pomniejszy 

wynagrodzenie Wykonawcy. Po wejściu w życie zmiany Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania 

faktur uwzględniających obowiązującą stawkę podatku VAT poprzez zmniejszenie ceny brutto. Powyższe 

zmiany nie powodują zmiany umowy i konieczności zawierania aneksu. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie zgłosi Wykonawcy maksymalnej liczby uczestników – 150 osób, 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie zamówienia do maksymalnych kwot i ilości 

planowanych usług, wskazanych w załączniku nr 2 do umowy. 

5. Ostateczna kwota wynagrodzenia Wykonawcy będzie zależeć od liczby uczestników zgłoszonych przez 

Zamawiającego oraz kosztów stałych zgodnie z treścią § 1 ust.3 niezbędnych do realizacji przedmiotu 

umowy np. zapewnienie przenośnego zestawu nagłaśniającego, statuetek dla Beneficjentów itp. 

Zgłoszenie osób nastąpi najpóźniej na 2 dni kalendarzowe przed spotkaniem, na adres e-mail wskazany 

przez Wykonawcę w § 3 ust. 1 pkt 2) i będzie podstawą do wystawienia faktury. 

6. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, a w szczególności: wynagrodzenie, koszty użytkowania sprzętu własnego i inne opłaty nie 

wymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, zysk, narzuty, ewentualne opusty, 

podatki, oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za należycie wykonaną usługę każdorazowo 

po zrealizowaniu każdego spotkania, na podstawie protokołu odbioru wykonanej usługi i prawidłowo 

wystawionej faktury. Płatność nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie wystawiał faktury na: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 

Warszawa, NIP: 132453940. Odbiorcą faktur będzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, na adres której należy dostarczać faktury. 

9. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty złożenia faktury 

korygującej. 

10. Za datę płatności Strony uznają dzień wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku 

prowadzącego rachunek Wykonawcy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia ostatniej faktury nie później niż 5 dni od daty realizacji ostatniego 

spotkania. 

12. Faktura, w opisie lub w załączniku do niej, musi zawierać informacje takie jak: data spotkania i liczbę 

uczestników zgłoszoną przez Zamawiającego na dane spotkanie. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 5% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 umowy, 

za nienależyte wykonanie któregokolwiek obowiązku (zadania) wynikającego z niniejszej umowy; 

2) w wysokości 15% łącznej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, określonej w § 5 ust. 1, za: 

a) niewykonanie którejkolwiek z maksymalnie trzech wizyt studyjnych w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę z pominięciem zapisu § 10 niniejszej umowy, 
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b) za opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów poświadczających zapewnienie 

ubezpieczenia, 

c) za realizacje umowy niezgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawcy w zakresie kryteriów 

dotyczących  obiektu restauracyjnego  i obiektów hotelarskich, 

3)     w wysokości 50% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, odstąpienie od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Kara umowna określona w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) będzie nakładana za każde niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie któregokolwiek wynikającego z niniejszej umowy obowiązku (zadania) odrębnie. 

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie wykluczają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 

wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

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

osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy, a także za szkody powstałe w związku z wykonywaną przez niego usługą, 

jak również powstałe na skutek zdarzeń losowych, z wyłączeniem zdarzeń występujących po stronie 

Zamawiającego. 

6. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający lub osoby trzecie, z powodu nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich. 

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

 

§ 7. 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy tj. w kwocie …. zł brutto (słownie: …). Zabezpieczenie 

zostało wniesione w formie …………………………… 

2. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć 

kary umowne, koszty niedokonanych przez Wykonawcę odszkodowań za straty spowodowane przez 

Wykonawcę na majątku Zamawiającego. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany 

formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający, będący Administratorem danych 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 
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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”, do przetwarzania danych osobowych uczestników wizyty studyjnej  

w zakresie imienia i nazwiska uczestnika oraz instytucji, w której dany pracownik jest zatrudniony, w celu 

zgłoszenia listy uczestników do potwierdzenia obecności, identyfikatorów, uczestników do noclegu oraz 

ubezpieczenia. 

2. 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. 

3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 

4. 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. 

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

osobowych. 

6. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe oraz usunie wszelkie ich istniejące 

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

danych osobowych. Usunięcie danych Wykonawca musi potwierdzić protokołem, który przekazuje 

Zamawiającemu wraz z ostatnią fakturą za realizacje przedmiotu umowy . 

7. 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.  

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

Zamawiającemu w ciągu 24 godzin.  

9. 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.  

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

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

Zamawiającego. 

11.   Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby działające na polecenie 

administratora. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wydawania poleceń (np. poprzez wydawanie  

w różnej formie upoważnień) osobom przetwarzającym powierzone dane osobowe w jego imieniu  

w ramach umowy. Wykonawca musi być w stanie wykazać ze powyższe osoby działały na jego polecenie. 

12. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 11 powyżej, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie 

zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązanie się ze 

spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 
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14. 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.  

15. 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 Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniobiorcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych. 

 

§ 9. 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług będących 

przedmiotem zamówienia, mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji umowy i będą objęte tajemnicą 

przez Wykonawcę. W okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu bez względu 

na przyczynę jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ujawniać 

ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy poza ogólną 

informacją o udziale w projekcie. 

2. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki, przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego w związku z realizacją umowy, pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu usług 

lub po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu. Wykonawca ma 

prawo do sporządzenia jednej kopii każdego dokumentu lub informacji otrzymanych od Zamawiającego, 

o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie zabraniają sporządzenia takiej kopii. 

3. Postanowienia zawarte w niniejszej klauzuli poufności nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy 

w ujawnianiu informacji, która była znana Wykonawcy przed zawarciem umowy bez obowiązku 

zachowania poufności lub została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako informacja, która 

może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych. 

4. Wykonawca odpowiada za podjęcie niezbędnych środków zapewniających dochowanie tajemnicy 

zawodowej i poufności wobec dokumentów i informacji otrzymanych od Zamawiającego w stosunku 

do swoich Podwykonawców. 

5. Ujawnienie informacji jest dopuszczalne w następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca w razie potrzeby może dzielić się informacjami ze swoimi kontrahentami  

i podwykonawcami zaangażowanymi w świadczone usługi, 

2) Wykonawca może ujawnić informacje osobom trzecim, zobowiązanym do zachowania tajemnicy,  

tj. profesjonalnym doradcom i ubezpieczycielom w zakresie: nadzoru, zarządzania ryzykiem oraz 

wymogów oceny jakości, 
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3) Wykonawca może ujawnić informacje krajowym i międzynarodowym organom nadzoru, sądom  

lub innym osobom trzecim, jeżeli taki wymóg został nałożony przez prawo, 

6. Za ujawnienie informacji osobom oraz podmiotom nieuprawnionym, Wykonawca odpowiada wobec 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w niniejszej 

umowie §9. 

7. Zamawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia: 

1) świadczenia usług niezgodnie z zapisami SOPZ; 

2) świadczenie usług niskiej, jakości, niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego, na które Zamawiający 

zwróci Wykonawcy uwagę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną; 

3) naruszenia istotnych postanowień niniejszej umowy lub zapisów Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy 

wykonaną i ukończoną do dnia ustania obowiązywania umowy. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia i zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) miejsca realizacji umowy - zarówno obiektów hotelarskich, jak również obiektu restauracyjnego; 

2) terminu realizacji wizyt studyjnych; 

3) liczby wizyt studyjnych; 

4) osób wykonujących umowę wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

2. Warunkiem zmiany umowy w zakresie miejsca realizacji przedmiotu umowy jest wystąpienie sytuacji 

związanych z działaniem siły wyższej, tj. wyjątkowych zdarzeń lub niezwykłych i nieprzewidzianych 

okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania 

należytej staranności nie można było uniknąć, uniemożliwiających zorganizowanie i przeprowadzenie 

wizyt studyjnych w miejscu wskazanym w ofercie.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności 

określonych w ust. 2 oraz zaproponowania innego, niewymienionego w ofercie cenowej Wykonawcy 

(załącznik nr 2), obiektu hotelarskiego. Zaproponowany obiekt hotelarski, musi spełniać wymagania nie 

mniejsze niż opisane w załączniku nr 4 do umowy - Opis obiektu hotelarskiego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności 

określonych w ust. 2 oraz zaproponowania innej, niewymienionej w ofercie cenowej Wykonawcy 

(załącznik nr 2), restauracji, gdzie zorganizowane będą usługi restauracyjne w ramach wizyt studyjnych. 
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Zaproponowana, restauracja musi spełniać wymagania nie mniejsze niż opisane w załączniku nr 5 do 

umowy - Opis restauracji. 

5. Po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia o konieczności zmiany miejsca realizacji umowy, Zamawiający 

rozpatrzy konieczność dokonania zmiany, a w przypadku stwierdzenia jej zasadności dokona oceny 

zaproponowanego miejsca (analogicznej do sposobu oceny ofert). Jeżeli zaproponowany obiekt hotelowy 

bądź restauracja uzyska nie mniej punktów niż oceniany hotel z oferty Wykonawcy (dotyczy wszystkich 

hoteli) oraz spełni wymagania nie mniejsze niż przedstawione w SOPZ dotyczące hoteli lub restauracji, 

Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie zmiany miejsca realizacji umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji ze zorganizowania jednej wizyty studyjnej (spośród 

pierwotnie planowanych trzech wizyt studyjnych), w przypadku braku możliwości zrekrutowania 

minimalnej liczby uczestników (30 osób każdorazowo). Informacja o tym fakcie zostanie przekazana 

Wykonawcy drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych przed ustalonym pomiędzy Zamawiającym  

i Wykonawcą terminem wizyty studyjnej i nie później niż na 15 dni roboczych przed terminem zakończenia 

umowy. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w zakresie 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. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaproponować inną osobę, zdolną do 

wykonywania czynności będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, czyli 

posiadającego minimalne kwalifikacje i doświadczenie opisane w SOPZ. Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić Zamawiającego o konieczności zmiany osoby nie później niż na 2 dni robocze przed imprezą, 

w której miała uczestniczyć zmieniana osoba lub niezwłocznie  (w tym samym dniu) po otrzymaniu takiej 

informacji. Powiadomienie o konieczności zmiany osoby musi zachować formę pisemną (minimalnie 

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 osobę, która będzie realizowała zadania w zastępstwie oraz o posiadanych 

kwalifikacjach i doświadczeniu opisanych w SIWZ. Zamawiający najpóźniej na 1 dzień roboczy przed 

wydarzeniem udzieli odpowiedzi dotyczącej akceptacji lub braku akceptacji zaproponowanej osoby.  

W przypadku braku akceptacji Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego (w tym samym dniu) 

przedstawienia kolejnych kandydatur, tak aby zadanie było realizowane przez osoby spełniające wszystkie 

wymagania Zamawiającego oraz w liczbie opisanej w SOPZ. Powyższa zmiana nie może spowodować 

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

realizowanych usług. Zamiana musi być zaakceptowana przez obie ze stron. Zmiana musi być dokonana  

w formie pisemnej. Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.  

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie rozszerzenia liczby osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zarówno wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, jak również 

osób nie wskazanych w ofercie (wyszczególnionych w SOPZ). Warunkiem takiej zmiany jest konieczność 
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zwiększenia ilościowego osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia w celu zapewnienia jego 

terminowej realizacji przy jednoczesnej obsłudze zamówienia przez osoby wskazane przez Wykonawcę 

w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o konieczności dodania osoby  

lub osób nie później niż na 2 dni robocze przed imprezą, w której miałyby uczestniczyć dodawane osoby 

lub niezwłocznie  (w tym samym dniu) po zaistnieniu takiej konieczności. Powiadomienie o konieczności 

dodania osób musi zachować formę pisemną (minimalnie mailową) zawierającą minimalnie: imię  

i nazwisko, pełnioną funkcję, przyczynę dodania osoby oraz o informację o posiadanych kwalifikacjach  

i doświadczeniu opisanych w SOPZ. Zamawiający najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wydarzeniem udzieli 

odpowiedzi dotyczącej akceptacji lub braku akceptacji zaproponowanej osoby. Powyższe działanie nie 

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

termin i jakość realizowanych usług. Zamiana musi być zaakceptowana przez obie ze stron. Zwiększenie 

liczby osób musi być dokonane w formie pisemnej. Do dokonania zmiany nie jest wymagane zawarcie 

aneksu”; 

9. Zmiana umowy w zakresie określonym w ust. 7 i ust. 8 musi zostać zaakceptowana przez obie Strony 

umowy. Powyższa zmiana nie może spowodować zwiększenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia, 

nie może również wpłynąć na termin i jakość świadczonych usług. 

10. Zamawiający nie przewiduje innych istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 

wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy P.z.p. 

 

§ 11. 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Wykonawca przenosi bez ograniczeń 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich projektów graficznych, określone w ustawie 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), które powstaną 

w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, dotyczy następujących 

pól eksploatacji: 

1) utrwalania lub zwielokrotniania utworów: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

egzemplarzy utworów jakimikolwiek środkami znanymi w chwili podpisania umowy, w każdym 

znanym formacie, systemie lub standardzie, w tym w szczególności techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności przy użyciu wszelkich 

formatów dających możliwość zapisu na płytach CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, 

UDF, Blue-ray Disc, jak również na dysku twardym i innych nośnikach pamięci oraz na serwerach; 

2) obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono, a w szczególności: 

a) wprowadzenia do obrotu, 

b) użyczenie egzemplarzy utworów, 

c) najem egzemplarzy utworów; 

3) rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wymieniony w punkcie 2: 

a) nadawanie i reemitowanie utworów w dowolnym systemie lub standardzie, w szczególności zaś 

przy pomocy fonii i wizji, w sposób bezprzewodowy (w tym drogą naziemną, radiową 
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lub satelitarną) lub w sposób przewodowy, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy 

cyfrowe; 

b) publiczne wykonanie utworów, 

c) publiczne wystawienie, 

d) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności w Internecie, 

e) publiczne odtwarzanie przy wykorzystaniu dostępnych technik, a w szczególności przy pomocy 

nośników dźwięku, obrazu albo dźwięku i obrazu, na których utwory zostały zapisane, bądź przy 

pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym 

utwór jest nadawany, jak również przy pomocy urządzeń służących do odtwarzania 

w Internecie. 

3. Autorskie prawa majątkowe do powstałych utworów przechodzą na Zamawiającego z chwilą odbioru 

przedmiotu umowy. 

4. Własność egzemplarzy nośników, na których utrwalone zostaną powstałe utwory, przechodzi 

na Zamawiającego z chwilą przeniesienia ich posiadania. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 jest nieograniczone terytorialnie 

i czasowo oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1  niniejszej umowy. 

6. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wyraża też zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie 

wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych do powstałych utworów. W szczególności 

Zamawiający ma prawo wykonywać opracowania wyżej wymienionych utworów, takie jak np. tworzenie 

nowych wersji utworów, adaptacja utworów, tłumaczenie utworów, zmiana układu utworów, jak również 

ma prawo rozpowszechniać i publikować nowe wydania utworów, także w wersji zmienionej. 

7. Zamawiający ma prawo udzielać zezwoleń na wykonywanie praw zależnych innym podmiotom. 

8. Jeżeli Wykonawca nie będzie twórcą powstałych utworów, to gwarantuje on niniejszym, że zgoda 

na wykonywanie praw zależnych, jak wyżej zostanie Zamawiającemu udzielona przez twórców 

niezwłocznie po przeniesieniu autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1. 

9. Wyrażenie zgody następuje na czas nieograniczony i nieodpłatnie w ramach kwoty wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

10. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia autorskich praw majątkowych 

do powstałych utworów na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 2, Zamawiający zgłosi taką 

potrzebę Wykonawcy, a ten zobowiązuje się zawrzeć stosowną umowę przekazującą autorskie prawa 

majątkowe na tych polach eksploatacji, na warunkach zbliżonych do niniejszej umowy, w terminie 

3 miesięcy od daty zgłoszenia. 

11. Wykonawca gwarantuje, że w chwili przeniesienia na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie 

do utworów będą wolne od wad prawnych, w szczególności nie będą obciążone prawem osoby trzeciej. 

12. Wykonawca zapewnia, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe do tychże utworów na polach 

eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie oraz będzie posiadał prawo do dalszego przeniesienia 

tychże praw. Wykonawca oświadcza także, że przysługujące jemu do wyżej wymienionych utworów 

autorskie prawa majątkowe nie będą w żaden sposób ograniczone. 
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13. Wykonawca zapewnia, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, jeżeli 

takowy tworzyć będą poszczególne utwory wytworzone w ramach realizacji przedmiotu umowy, na 

polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie oraz, że prawa te nie będą w żaden sposób 

ograniczone. 

14. Wykonawca oświadcza, że rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi do powstałych utworów nie 

będzie naruszać żadnych praw własności intelektualnej, w szczególności praw patentowych, praw 

autorskich i praw do znaków towarowych. 

15. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadać prawo do dysponowania umieszczonymi w utworach 

materiałami takimi jak np. teksty, fotografie, mapy i plany. 

16. Jeżeli którykolwiek z utworów wymienionych powyżej będzie posiadał jakiekolwiek wady prawne bądź też 

zaistnieją inne przyczyny uniemożliwiające korzystanie z tych utworów zgodnie z niniejszą umową, 

a za które odpowiadać będzie Wykonawca, zobowiązuje się on do usunięcia wad bądź też innych 

przeszkód w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

17. Jeżeli na skutek roszczeń osób trzecich związanych z autorskimi prawami majątkowymi Zamawiający 

poniesie szkodę, Wykonawca zobowiązuje się ją naprawić w terminie miesiąca od wezwania do jej 

naprawienia. 

18. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę autorów utworów powstałych w trakcie realizacji umowy 

do dokonywania przez Zamawiającego zmiany treści i formy tych tworów oraz niewykonywania przez 

autorów utworów, do których zostały przeniesione na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, także 

innych przysługujących im autorskich praw osobistych. 

 

§ 12. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w wyżej wymieniony sposób, kwestie sporne poddane 

zostaną rozpatrzeniu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i obowiązuje do 29 listopada 2019 r. 

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

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału w tym, trzy dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 13. 

Załącznikami stanowiącymi integralną cześć umowy są: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

2. Oferta cenowa Wykonawcy z dnia …………… 2019 roku, 

3. Wzór Protokołu odbioru, 

4. Opis obiektów hotelarskich, 
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5. Opis restauracji. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

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


