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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 

 

zawarta w dniu ............................................ r. w Warszawie, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Sportu  

i Turystyki z siedzibą przy ul. Senatorskiej 14, 00-082 w Warszawie, REGON: 140217142,  

NIP: 526-28-73-602, reprezentowanym przez:  

Joannę Żukowską-Easton – Dyrektora Biura Ministra, działającą na podstawie upoważnienia  

nr 21/2017 z dnia 15 marca 2017 r., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy,   

zwanym dalej „Ministrem" lub „Zamawiającym”, 

a1 

„ ………. (pełna nazwa spółki)” z siedzibą w ............... , ul. ………………, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla …………………. (wpisać nazwę miasta) …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: ………………., NIP: ………………….., REGON: 

…………………………, o kapitale zakładowym …………………… zł, reprezentowana 

jednoosobowo (bądź kilka osób) zgodnie z zasadami jej reprezentacji przez: ……………… (Pana x) / 

…….., zgodnie z aktualnym odpisem z KRS (stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy), 

lub 

Panem/Panią ……. zamieszkałym w ……………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą ……………………. pod adresem ……………………., na podstawie wpisu do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP …………., zgodnie z wydrukiem  

ze strony internetowej CEIDG, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”. 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej: „Umową”) zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez 

Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 

 

§1 

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania związane  

z organizacją w dniach 5-7 listopada 2019 r. Światowej Konferencji 

                                                           
1 W zależności od formy organizacyjnej Wykonawcy. 
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Antydopingowej – World Conference on Doping in Sport, zwanej dalej 

„Konferencją”, oraz spotkań towarzyszących, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik  

nr 2, formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy oraz 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 4  

do Umowy. 

2. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 

30 listopada 2019 r. 

3. Konferencja będzie się odbywać w obiektach Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego (plac Sławika i Antalla 1, 40-166 Katowice), Hali Widowiskowo-

Sportowej Spodek (aleja Korfantego 35, 40-005 Katowice) oraz Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 

Katowice). 

4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany, w zakresie 

określonym w ofercie oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, do: 

1) zapewnienia usług gastronomiczno-restauracyjnych w obiektach konferencyjnych, 

a także podczas wydarzeń towarzyszących; 

2) obsługi i koordynacji spotkań, odbywających się w ramach Konferencji; 

3) organizacji i koordynacji zbiorowego transportu pomiędzy lotniskami  

a wskazanymi hotelami; 

4) organizacji i koordynacji transportu zbiorowego pomiędzy hotelami a obiektami 

konferencyjnymi oraz wskazanymi na potrzeby imprez towarzyszących; 

5) organizacji i koordynacji transportu samochodami osobowymi o podwyższonym 

standardzie dla wskazanych uczestników Konferencji; 

6) organizacji, koordynacji  i obsługi stoisk powitalnych na lotniskach; 

7) organizacji zabezpieczenia Konferencji, w tym zabezpieczenia medycznego oraz 

ochrony; 

8) zapewnienia rezerwacji noclegów dla wszystkich uczestników Konferencji; 

9) przygotowania strony internetowej Konferencji, wraz z dodatkowymi modułami; 

10) opracowania, przygotowania oraz rozmieszczenie elementów Systemu 

identyfikacji wizualnej Konferencji; 

11) wynajmu i przygotowania sali konferencyjnej na potrzeby sekretariatu Konferencji; 

12) przygotowania oferty imprez turystycznych dla uczestników Konferencji; 

13) organizacji stoisk informacyjnych Konferencji; 

14) zapewnienia obsługi Konferencji przez fotografów i kamerzystów; 
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15) zapewnienia telefonów komórkowych wraz z aktywacjami na potrzeby Światowej 

Agencji Antydopingowej (WADA); 

16) koordynacji działań związanych z organizacją imprez kulturalnych i sportowych  

w trakcie Konferencji; 

17) koordynacji tłumaczeń podczas Konferencji oraz posiedzeń Komitetu 

Wykonawczego i Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej (WADA); 

18) przygotowaniem obiektów konferencyjnych do prawidłowego przebiegu 

Konferencji.  

§2 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający jest zobowiązany do realizacji zadań określonych w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

 

§3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą 

starannością, z uwzględnianiem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, 

zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – w szczególności 

Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wszelkimi niezbędnymi zgodami (zezwoleniami) 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym niniejszym Umową 

oraz, że prowadzi tę działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, środkami 

technicznymi i personelem niezbędnymi do należytego wykonania Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji Umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość 

wynagrodzenia określonego w §4 ust. 2, w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy, 

obejmującym w szczególności: 

1) szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, jego pracowników oraz osób trzecich,  

w tym uczestników Konferencji, wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy lub 

osób wykonujących Umowę w jego imieniu lub z nim współpracujących, w tym 

podwykonawców, w związku z realizacją przedmiotu Umowy; 
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2) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku realizacji Umowy  

na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy lub osób wykonujących Umowę w jego 

imieniu lub z nim współpracujących, w tym podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się działać według poleceń, instrukcji lub rekomendacji 

otrzymanych od Zamawiającego, jeżeli takie polecenia, instrukcje lub rekomendacje nie 

będą sprzeczne z prawem lub specjalistyczną wiedzą dotyczącą zagadnień mających 

wpływ na wykonanie Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia, na każde żądanie Zamawiającego, pełnej 

informacji na temat postępu w wykonywaniu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia na pisemne żądanie Zamawiającego 

wszelkich materiałów otrzymanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem 

Umowy, niezwłocznie po otrzymaniu żądania, a w przypadku gdy zwrot materiałów,  

z uwagi na sposób ich utrwalenia jest niemożliwy, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

zniszczenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich 

zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, dotyczących 

zarówno terminów, jak i zakresu rzeczowego, w tym o wszczęciu wobec niego 

postepowania egzekucyjnego, naprawczego i likwidacyjnego, nie później niż  

w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty powzięcia wiadomości przez Wykonawcę 

o takich zdarzeniach, a w przypadku zaistnienia opóźnień do dołożenia najwyższej 

staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności 

oraz podjęcia wszelkich możliwych czynności celem ich nadrobienia  

i wyeliminowania przyczyn opóźnienia. 

9. Wykonawca ma prawo wykonania Umowy przy pomocy podwykonawców lub 

powierzenia wykonania Umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania  

i zaniechania.  

10. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie informować podwykonawców o warunkach 

Umowy oraz zapewnić, że podwykonawca zobowiązany będzie do stosowania 

wszelkich warunków i zobowiązań ciążących na Wykonawcy na podstawie Umowy.  

11. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, w tym zniszczenia i uszkodzenia mienia, 

powstałe w wyniku nienależytego wykonywania obowiązków określonych  

w niniejszej Umowie.  W przypadku spowodowania szkód przez Wykonawcę  

w związku z realizacją Umowy, Wykonawca usunie je na własny koszt. 
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§4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że Wykonawca z tytułu należytego i terminowego wykonania 

przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie ustalone w Umowie.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach Umowy określa się maksymalnie na kwotę: 

…………………………… zł brutto, (słownie: …………………………………). 

3. Wynagrodzenie wypłacone będzie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa 

w §1 Umowy.  

4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w transzach, płatnych po wykonaniu części 

przedmiotu Umowy, zgodnie z Harmonogramem wykonywania działań związanych  

z przygotowaniem Światowej Konferencji Antydopingowej określonym 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz po ich odbiorze przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w §5 Umowy. Należność za wykonanie 

każdej części przedmiotu Umowy zostanie ustalona na podstawie oferty Wykonawcy.  

5. Zapłata transzy wynagrodzenia należnego za wykonanie danej części przedmiotu 

Umowy zostanie dokonana w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na której Wykonawca poda numer Umowy oraz 

datę odbioru części przedmiotu Umowy, której dotyczy faktura, przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę na tej fakturze. Podstawą wystawienia faktury 

VAT jest protokół odbioru sporządzony przez Strony zgodnie z §5, którego wzór 

stanowi załącznik nr 5 do Umowy.  

6. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu na adres: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Biuro Ministra), 

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa. 

7. Dniem zapłaty części wynagrodzenia należnego za wykonanie części przedmiotu 

Umowy jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie części wynagrodzenia należnego za wykonanie 

przedmiotu Umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych 

za opóźnienie. 

9. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie należności, jakie Zamawiający jest zobowiązany 

zapłacić Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, w szczególności należności 

związane z przeniesieniem, zgodnie z § 6, autorskich praw majątkowych oraz praw 

zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z realizacją Umowy  
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(w szczególności: projektów graficznych, logo, interfejsu strony www wraz  

z modułami, elementów systemu identyfikacji wizualnej Konferencji, zdjęć i filmów 

powstałych w trakcie Konferencji).  

 

§5 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia wykonania przedmiotu Umowy lub jego części  

sporządzony zostaje protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia; 

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

przedmiotu Umowy lub jego części. 

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru Zamawiający pisemnie wyznaczy 

Wykonawcy stosowny termin w celu usunięcia stwierdzonych protokołem wad  

w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jego części. 

4. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 3, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub od jej pozostałej do wykonania części albo 

żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 7 ust. 3. 

5. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Zamawiającego  

od sporządzenia protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 1, przedmiot Umowy 

lub jego część poczytuje się za wykonany należycie, a Wykonawca może wystawić 

fakturę VAT. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych, wskazanych  

w §7 ust. 1 Umowy, naliczanych przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

§6 

Prawa autorskie 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 do utworów powstałych w 

wyniku realizacji Umowy, w szczególności do projektów graficznych, logo, strony 

www wraz z modułami, elementów systemu identyfikacji wizualnej Konferencji, zdjęć 

i filmów powstałych w trakcie Konferencji 
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       – z chwilą przekazania tych utworów Zamawiającemu na nośnikach lub w innej 

właściwej formie; 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1, nie 

będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust. 1, 

obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie utworów a także ich rozpowszechnianie,  

w całości lub części (w tym poszczególnych elementów składających się na utwór) 

w wersji papierowej, elektronicznej lub zapisu magnetycznego, w tym 

wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia; 

2) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w całości lub w części (w tym poszczególnych elementów 

składających się na utwór) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a zwłaszcza w sieciach 

informatycznych, w tym zwłaszcza w Internecie, w ramach dowolnych usług 

telekomunikacyjnych, w tym w szczególności pod adresami domenowymi 

Zamawiającego; 

3) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, 

w formie publikacji papierowej, folderów reklamowych, plakatów, ulotek i innych 

o podobnym charakterze; 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu; 

5) wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, 

techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich 

nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub 

podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach 

pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci. 

4. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonanie, rozporządzanie i korzystanie  

z opracowań utworów oraz przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania 

zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z opracowań utworów (prawo zależne). 

5. Przenoszone na Zamawiającego prawa autorskie nie mogą być obciążone prawami osób 

trzecich ani nie mogą naruszać praw tych osób. 
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6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie,  

że korzystanie z utworu/utworów przez Zamawiającego, jego następców prawnych lub 

osoby z nim współpracujące narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym 

osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach,  

a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu  

i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia 

w związku z tym przeciwko Zamawiającemu jego następcy prawnemu lub osoby z nim 

współpracującej powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, 

Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej,  

a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej 

oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej 

zasądzone od Zamawiającego, jego następców prawnych lub osób z nim 

współpracujących.  

 

§7 

Rozwiązanie umowy 

1. Z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1, 

polegającego w szczególności na: 

1) nienależytej jakości wykonania przedmiotu Umowy; 

2) niereagowaniu na zgłaszane uwagi dotyczące niewłaściwego wykonania 

przedmiotu Umowy; 

3) niewykonaniu przedmiotu Umowy w terminie; 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowna w wysokości do 3% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 2, za każdy przypadek nienależytego 

wykonania przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, gdy suma kar umownych, naliczanych  

na podstawie ust. 1, przekroczy 40% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§4 ust. 2.  

3. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust.  

4. Zapłata kar umownych wynikających z nieprawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy nie zwalnia Wykonawcy od realizacji przedmiotu Umowy. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na podstawie faktur, o których mowa w §4 ust. 6 i 13. 

6. W uzasadnionej sytuacji, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy 

polegającego na niereagowaniu na zgłaszane uwagi dotyczące niewłaściwego 

wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia 

wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej i obciążenia Wykonawcy różnicą  

w wysokości wynagrodzenia wypłaconego osobie trzeciej, a wynagrodzenia, które 

Wykonawca otrzymałby za wykonanie przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.  

 

§8 

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych  

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w Umowie. 

2. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy,  

w przypadku: 

1) niewykonywania lub wykonywania w nienależyty sposób istotnych postanowień 

Umowy; 

2) wykonawca jest niewypłacalny lub grozi mu niewypłacalność, co czyni wątpliwym 

wykonanie przedmiotu Umowy; 

3) wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego; 

4) przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w Umowie; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części. 

W takim przypadku zapłaci wynagrodzenie jedynie za zrealizowaną część 

zamówienia;  

5) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 

z Umową - po uprzednim wezwaniu go przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego 

terminu. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie odstąpienia przez Światową Agencję 

Antydopingową (WADA) od organizacji Konferencji w Polsce. Odstąpienia z tej 

przyczyny jest możliwe w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  
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4. W przypadku określonym w ust. 2 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy. 

5. Odstąpienia od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi 

zawierać uzasadnienie. 

6. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół ze zrealizowanej części Umowy na dzień odstąpienia od Umowy. W takim 

wypadku Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania odbioru należycie 

wykonanych części Umowy. 

 

§9 

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań wynikających 

z Umowy, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne  

od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy w całości lub  

w części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać 

przy zachowaniu należytej staranności Stron.  

3. Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem 

Strony z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej  

na podstawie Umowy, aż do usunięcia odziaływania siły wyższej, a w przypadku, gdy 

uniemożliwia ona na stałe wykonanie w całości przedmiotu Umowy, do odstąpienia od 

umowy, na zasadach określonych w §5 ust. 4-6. 

4. Jeżeli Strony w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia siły wyższej, ciężar dowodu jej 

zaistnienia spoczywa na Stronie wywodzącej z tej okoliczności skutki prawne. 

 

§10 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,  

z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zmniejszenie zakresu Umowy ze względu na zmniejszenie liczby uczestników  

w części dotyczącej zapewnienia usług gastronomicznych, noclegowych  

i transportowych; 
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2) zmniejszenie zakresu Umowy w części dotyczącej wytworzenia zgodnie  

z Systemem identyfikacji wizualnej przedmiotów opisanych w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia (tj. teczek, notatników, długopisów i ołówków, roll-

up’ów, ścianek konferencyjnych, toreb konferencyjnych, 

identyfikatorów/akredytacji, smyczy do identyfikatorów, zaproszeń, flag 

reklamowych), w przypadku rezygnacji z realizacji całości usługi lub 

poszczególnych jej elementów; 

3) zmiana terminów realizacji części przedmiotu Umowy wskazanych  

w Harmonogramie wykonywania działań związanych z przygotowaniem Światowej 

Konferencji Antydopingowej określonym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia podyktowana koniecznością dostosowania do zmian związanych z 

organizacją Konferencji. 

2. W trakcie realizacji Umowy możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w przypadku następujących zmian: stawki podatku  

od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego  

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847, z późn. zm.), zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiany te będą dokonane  

w sytuacji, kiedy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wtedy, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, dokonuje się w zakresie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w życie przepisów 

prawa będących podstawą zmiany. 

3. Każda ze stron Umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń, o jakich mowa w ust. 2 może 

zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji 

dotyczących zawarcia aneksu do Umowy w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy nie zmieni się, a określona w Umowie (aneksie) wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

5. W przypadku zmian, o których mowa powyżej, Wykonawca przedstawi: 

1) Zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia; 
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2) na wniosek Zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji, o której mowa  

w niniejszym ustępie w punkcie 1, aktualne umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawne zawarte z osobami biorącymi udział w realizacji zamówienia;   

3) na wniosek Zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni  

od daty wejścia w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany,  

o jakiej mowa w niniejszym ustępie w punkcie 1, odpowiednio umowy o pracę/ 

aneksy do umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne/ aneksy do umów 

cywilnoprawnych – potwierdzające odpowiednią zmianę wynagrodzenia.  

6. Wszelkie zmiany w Umowie, z zastrzeżeniem postanowień §8, muszą nastąpić  

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

 

§11 

Odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy oraz poufność 

1. Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenia lub utratę mienia Wykonawcy w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich danych  

i informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób  

i formę ich utrwalenia i przekazania przez Zamawiającego. 

3. Obowiązek wyrażony w ust. 2 nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane  

w chwili ich ujawnienia, ani sytuacji, w której obowiązek ujawnienia informacji wynika 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia 

sądowego.  

 

§12 

Zarządzanie realizacją Umowy 

1. Zamawiający upoważnia do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy  

i podpisywania protokołów: 

1) ………………………………, tel. ……………………………. e-mail: 

……………………………………………,  

2) ………………………………, tel. ……………………………. e-mail: 

……………………………………………,  

- przy czym każda z tych osób upoważniona jest do samodzielnego działania. 

2. Osobami uprawnionymi przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich 

czynnościach związanych z realizacją Umowy, w tym do podpisywania protokołów są: 

mailto:agnieszka.szustak@msit.gov.pl
mailto:agnieszka.szustak@msit.gov.pl
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1) ………………………………, tel. ……………………………. e-mail: 

……………………………………………,  

  2) ………………………………, tel. ……………………………. e-mail:  

……………………………………………,  

- przy czym każda z tych osób upoważniona jest do samodzielnego działania.  

3.  Zmiana wskazanych w ust. 1-2 przedstawicieli Stron oraz ich danych adresowych 

wymaga pisemnego poinformowania drugiej Strony (również za pomocą faksu lub  

e-maila) i nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 10. 

 

§13 

Postanowienia końcowe  

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się 

rozpatrywać polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te 

będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Umowa sporządzona zostaje w języku polskim, w trzech jednobrzmiąco egzemplarzach, 

dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

3. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Kopia upoważnienia nr 21/2017 z dnia 15 marca 2017 r., 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

3) Załącznik nr 3 – Formularz cenowy, 

4) Załącznik nr 4 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

5) Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru.  

 

Zamawiający 

 

 

 

………………………………………………

. 

 

Wykonawca 

 

 

 

………………………………………………

. 
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