Załącznik nr 2b do SIWZ

Znak sprawy MCPS.ZP/AM/351-17/2018

UMOWA NR

/

/2018

zawarta w Warszawie w dniu …….. ..2018 r., pomiędzy:
Województwem Mazowieckim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (03-719)
przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP podatnika: 1132453940, nr REGON: 015528910,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu i na rzecz którego
działa, na podstawie Uchwały nr 1208/263/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia
8 sierpnia 2017 roku, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej, Artur Pozorek – pełniący obowiązki Dyrektora
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (dalej także „MCPS”), z siedzibą w Warszawie
(02-002) przy ul. Nowogrodzkiej 62A,
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
…………………………….. zwaną/ym dalej Wykonawcą reprezentowaną/ym przez:
…………………………………….
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie
określonym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018)
tj. przetargu nieograniczonego, została zawarta w zakresie działalności MCPS umowa o
następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest przygotowanie projektu graficznego, skład, łamanie, korekta
edytorska oraz druk 5 (pięciu) publikacji książkowych dla Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej wraz z dostawą, zwanych dalej Publikacjami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy
(tożsamy z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ postępowania
przetargowego).
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie: od daty
podpisania umowy w terminie do 21 dni kalendarzowych.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Publikacji do siedziby
Zamawiającego do pomieszczenia znajdującego się na poziomie -1 (lub innego,
znajdującego się pod tym samym adresem) w dzień roboczy Zamawiającego. Za dzień
roboczy uważa się dni od poniedziałku do piątku (godz. 8.00 -15.00) z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z instrukcjami
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, kwalifikacje oraz warunki niezbędne
do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy.
Zamawiający oświadcza, iż jako samorządowa jednostka organizacyjna posiada prawo
do stosowania logo Marki Mazowsze na zasadach określonych w dokumencie „Folder
Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze”, przyjętym Uchwałą Nr 141/209/09
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2009 r.

§ 2.
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą e-mailową, materiały dotyczące Publikacji,
niezwłocznie po podpisaniu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania projektu każdej z Publikacji, o którym
mowa w § 1 ust. 1, nie później niż w terminie 3 dni licząc od dnia dostarczenia
materiałów przez Zamawiającego. Opracowanie projektu nastąpi na podstawie
wskazówek, informacji tekstowych, zdjęć oraz wykresów przekazanych Wykonawcy
przez Zamawiającego.
3. Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub drogą e-mail,
w przeciągu jednego dnia roboczego Zamawiającego, licząc od dnia dostarczenia
opracowanego projektu, o którym mowa w ust. 2, o przyjęciu lub nie przyjęciu projektu
lub uzależnieniu przyjęcia projektu od wykonania przez Wykonawcę wskazanych przez
Zamawiającego zmian (poprawek, skrótów, uzupełnień) w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia określonych zmian (poprawek, skrótów,
uzupełnień), o których mowa w ust. 3 w terminie 2 dni licząc od dnia poinformowania
przez Zamawiającego o nie przyjęciu projektu. W przypadku nie dostarczenia przez
Wykonawcę zmienionego projektu (zmian wprowadzonych przez Zamawiającego),
Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 3% wartości
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień
opóźnienia.
5. Zamawiający dokona oceny zmienionego projektu, o którym mowa w ust. 4
i zawiadomi Wykonawcę o przyjęciu projektu w przeciągu jednego dnia roboczego
Zamawiającego licząc od dnia dostarczenia zmienionego projektu.
6. Powiadomienie Wykonawcy o ostatecznej akceptacji projektu przez Zamawiającego
nastąpi drogą e-mail.
7. Osobami
odpowiedzialnymi
w
zakresie
realizacji
umowy
są:
po stronie Wykonawcy: ………………………., tel.: ………………………..
e-mail:…………………….,
po stronie Zamawiającego: Pani Agnieszka Zielińska, tel. 22 622 42 32 wew. 75, e-mail:
agnieszka.zielinska@mcps.com.pl.
8. Zmiana osób wymienionych w ust. 7 nie powoduje konieczności zmiany umowy.
O dokonanej zmianie strony informują się pisemnie lub drogą e-mail, na adresy
wskazane w ust. 7.
§ 3.
1. Wykonawca oświadcza, że z chwilą wykonania przedmiotu umowy, będą mu
przysługiwały wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do wyników jego
prac, w szczególności do stworzonego projektu graficznego Publikacji (dalej: Utwory)
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie będą one obciążone
jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich.
2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Utworami, w tym zarzucających
naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające
na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty
zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań,
w szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu
naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania
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w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją
uboczną po stronie Zamawiającego.
Ponadto, jeśli używanie Utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa
Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono
powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
a) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Utworu/Utworów
lub
b) zmodyfikować Utwory tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek
wad lub roszczeń osób trzecich.
Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
a) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających
z innych ustaw,
ani
b) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 umowy, przenosi
na Zamawiającego na czas nieokreślony, autorskie prawa majątkowe do Utworów
wraz z prawem do dokonywania w nich zmian i wykonywania praw zależnych,
w tym wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, następuje na niżej określonych polach
eksploatacji:
a) utrwalenia Utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną,
fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;
b) zwielokrotnienia Utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając
w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD,
papier;
c) wprowadzenia Utworów, poszczególnych elementów Utworów lub poszczególnych
egzemplarzy Utworów do obrotu oraz do pamięci komputera i sieci wewnętrznych typu
Intranet, jak również przesyłania Utworów w ramach wyżej wymienionej sieci;
d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, odtwarzanie, a także
publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w social mediach Zamawiającego
oraz na stronie internetowej Zamawiającego, rozpowszechnianie w sieci Internet;
e) korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworów oraz prawo udostępniania
ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich
polach eksploatacji o których mowa powyżej.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z prawem do wykonywania praw
zależnych i wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do każdego
z Utworów nastąpi bezwarunkowo z chwilą przekazania przez Wykonawcę
ich ostatecznych wersji.
Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności korzystania
z Utworów na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, przeniesie autorskie
prawa majątkowe do Utworów na tych innych polach eksploatacji, w drodze osobnej
umowy, w ramach Wynagrodzenia otrzymanego w ramach niniejszej Umowy.
Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego
w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy własność nośników,
na których utrwalono Utwory.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych

w niniejszym §3, Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kary umownej
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust 1 umowy. Jeżeli
wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego
szkody, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.
§ 4.
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 oraz przeniesienie
praw, o których mowa w §3 oraz przeniesienie na Zamawiającego własności
egzemplarzy Utworów, o których mowa w §3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy,
wynagrodzenie w wysokości …………….. zł z podatkiem VAT (słownie: …………….
zł 0/100).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy
związane z realizacją niniejszej umowy. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie
należności i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu
wykonania umowy.
3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie podpisany bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2
do umowy oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i doręczona do siedziby
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, faktura VAT lub rachunek.
4. Fakturę VAT lub rachunek za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić
w następujący sposób:
1) Nabywca/podatnik: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719
Warszawa, NIP: 1132453940, REGON: 015528910
2) Odbiorca/płatnik: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka
62 A, 02-002 Warszawa.
5. Wykonawca gwarantuje stałą cenę przez cały czas trwania umowy.
6. Wypłacenie wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty złożenia
przez Wykonawcę do Zamawiającego poprawnie wystawionej i zaakceptowanej przez
Zamawiającego faktury VAT lub rachunku, przy czym Wykonawca uprawniony
jest do wystawienia faktury VAT lub rachunku po podpisaniu przez Zamawiającego
protokołu zdawczo – odbiorczego pracy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
7. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane
na rachunku lub fakturze VAT.
8. Wygaśnięcie umowy nastąpi w momencie zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1.
9. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5.
1. Umowa może być rozwiązana za zgodą obu stron, w przypadku wystąpienia
okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają
wykonanie umowy. Skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych strony
określają w sporządzonym na tę okoliczność protokole, jednakże Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Wygaśnięcie umowy nastąpi z chwilą przekazania środków finansowych na rachunek
bankowy Wykonawcy.
§ 6.
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego terminu dostarczenia Publikacji, o którym
mowa w § 1 ust. 3, Zamawiający ma prawo zastosować karę umowną w wysokości
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odpowiadającej 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany
nienależycie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku niewykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości
wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1.
W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa
wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
O naliczeniu kar umownych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, podając
uzasadnienie faktyczne.
Zamawiający ma prawo dokonywać potrącenia kary umownej określonej w ust. 1i 2
z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku naliczenia kary umownej określonej w ust. 3 Wykonawca zapłaci kwotę
kary na konto Zamawiającego wskazane w zawiadomieniu.
§ 7.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie do 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte
postępowanie likwidacyjne, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości
o zaistnieniu tej okoliczności.
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza umowa, Wykonawca
złożył oświadczenie niezgodne z prawdą, w terminie do 30 dni od powzięcia
wiadomości o zaistnieniu tej okoliczności.
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca, mimo pisemnego
upomnienia Zamawiającego, nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej
umowy, co będzie miało istotny wpływ na przebieg jej realizacji, w terminie do 30 dni
od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w upomnieniu.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 – 4 odstąpienie od umowy następuje
bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, a Wykonawca może otrzymać jedynie
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy o ile częściowe wykonanie
umowy leży w interesie Zamawiającego i Zamawiający skorzystał w tym zakresie ze
świadczeń Wykonawcy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

§ 8.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych
z realizowanym przedmiotem umowy, w tym dokumentów finansowych.
3. Wykonawca jest obowiązany udzielić Zamawiającemu oraz wskazanemu przez
Zamawiającego podmiotowi wszelkich informacji niezbędnych do oceny należytego
wykonywania przedmiotu umowy.
§ 9.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.
Podwykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń finansowych w stosunku
do Zamawiającego.
§ 10.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie informacji otrzymanych
od Zamawiającego wbrew postanowieniom niniejszej umowy. Zobowiązanie to wiąże
również Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu
bez względu na przyczynę.
1.
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§ 11.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być
dokonane tylko w następujących przypadkach:
− konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, która wystąpi
w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
w przypadku czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego na okres
nie dłuższy, niż do 7 dni;
− konieczność zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły
wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu
Umowy lub wystąpienia innych, niezależnych od stron, okoliczności, których nie
można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy, a które wpływają na termin
jej realizacji, nie dłużej jednak niż do 20 grudnia 2018 roku;
− zmiany cen wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki
podatku VAT.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330
i 1669), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze
dla Zamawiającego, a 1 dla Wykonawcy.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną treść.

ZAMAWIAJĄCY
Wykaz załączników do umowy:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Protokół zdawczo-odbiorczy pracy.

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Tożsamy z załącznikiem nr 1 do IWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

……………………………………………..………
(Pieczątka nagłówkowa Zamawiającego)
PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
Zgodnie z umową Nr …………………………………../2018 z dnia………………..….
Zamawiający potwierdza odbiór przedmiotu umowy przekazany przez Wykonawcę tj.:
Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Ilość sztuk

1

Książka nr 1

1 000

2

Książka nr 2

2 000

3

Książka nr 3

1 000

4

Książka nr 4

1 000

5

Książka nr 5

2 000

UWAGI………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

………………………………

………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Podpis i pieczęć Zamawiającego

