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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawartej w dniu ………………… 2019 r. w Warszawie pomiędzy:  

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

Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14 (00-082 w Warszawa), 

REGON: 140217142, NIP: 526-28-73-602, reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej 

umowy, zwanej dalej „Umową”, przez:  

…………………………………., działając….. na podstawie upoważnienia 

……………………, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………. z siedzibą w ………………………………. 

………… (………………………………..), NIP: …………………………, REGON: 

………………………………, co stwierdzono na podstawie …………………….., który 

stanowi załącznik nr 2 do Umowy, reprezentowaną przez:  

…………………………………………. – ………………………………………………, 

działającą na podstawie ………………………………, którego kopia stanowi załącznik nr 3 

do Umowy, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani są dalej „Stronami”, a każdy z nich z osobna zwany 

jest również „Stroną”. 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania  

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

PZP”. 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania, zwane dalej 

„przedmiotem Umowy”, związane z kompleksową organizacją Strefy Aktywności 

Europejskiego Tygodnia Sportu 2019, zwanej dalej ,,strefą aktywności ETS 2019”, która 

będzie funkcjonować w ramach obchodów V edycji Europejskiego Tygodnia Sportu  

w Warszawie, zwanego dalej ,,ETS”, w terminie 23-28 września 2019 r. w formie 

zorganizowanych zajęć sportowych oraz warsztatów o tematyce sportowej dla minimum 

300 uczestników dziennie (dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów), wraz  

z montażem i demontażem niezbędnej infrastruktury oraz dodatkowymi działaniami 

promocyjno-informacyjnymi.  
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2. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy, formularzem cenowym stanowiącym załącznik 

nr 5 do Umowy oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 6 do Umowy. 

3. Strefa aktywności ETS 2019 będzie zlokalizowana w następującym miejscu: 

……………………………………. (oznaczenie adresu, nazwy obiektu i innych informacji 

wskazujących lokalizację Strefy aktywności ETS 2019). 

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

szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, do: 

1) organizacji: 

a) zajęć dla przedszkolaków, 

b) zajęć dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i liceów, 

c) zajęć dla seniorów, 

d) otwartych treningów sportowych, 

e) Europejskiej Nocy Sportu, 

f) innych dodatkowych atrakcji o charakterze sportowo – edukacyjnym, a także 

działań promocyjnych, mających na celu wypromowanie strefy aktywności  

ETS 2019; 

2) zapewnienia przestrzeni, na której zostanie zorganizowana strefa aktywności 

ETS 2019, wraz z infrastrukturą sportową i zapleczem sanitarnym niezbędnymi 

do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania tej strefy; 

3) zapewnienia sprzętu sportowego i elementów niezbędnych do przeprowadzenia 

zaplanowanych działań i warsztatów w ramach strefy aktywności ETS 2019 oraz 

zapewnienia minimum dwóch różnych, posiadających aktualne certyfikaty 

bezpieczeństwa, dmuchanych atrakcji dla dzieci; 

4) zapewnienia sprzętu technicznego i mebli niezbędnych dla przeprowadzenia 

zaplanowanych działań i warsztatów w strefie aktywności ETS 2019; 

5) zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej strefy aktywności ETS 2019, 

zapewnienia wolontariuszy w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 

strefy aktywności ETS 2019 i przeprowadzenia zaplanowanych działań oraz 

warsztatów w ramach tej strefy; 

6) zapewnienia obsługi instruktorskiej i trenerskiej strefy aktywności ETS 2019 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zaplanowanych na każdy dzień zajęć  

i warsztatów oraz dopasowanej do wielkości grup uczestniczących w tych 

aktywnościach, przy czym trenerzy i instruktorzy muszą posiadać niezbędne 

uprawnienia i kwalifikacje; 

7) przeprowadzenia rejestracji uczestników zajęć i warsztatów zaplanowanych w strefie 

aktywności ETS 2019; 
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8) obsługi medialnej i graficznej strefy aktywności ETS 2019 wraz z przygotowaniem 

materiałów promocyjnych; 

9) zapewnienia gadżetów promocyjnych dla uczestników zajęć i warsztatów oraz osób 

odwiedzających strefę aktywności ETS 2019; 

10) zabezpieczenia usług dodatkowych, wymienionych w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego 

funkcjonowania strefy aktywności ETS 2019. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, środkami technicznymi  

i personelem niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy.  

2. 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. 

3. Jeżeli dla organizacji strefy aktywności ETS 2019, zgodnie ze Szczegółowym Opisem 

Przedmiotu Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, konieczne będzie uzyskanie pozwoleń, 

zgód itp. wydawanych przez właściwe organy administracji, Wykonawca, nie później niż 

do 13 września 2019 r., uzyska te pozwolenia i zgody oraz pokryje wszelkie koszty z tym 

związane, a także dopełni wszelkich formalności by strefa aktywności ETS 2019 

funkcjonowała zgodnie z obowiązującym prawem, a jej organizacja gwarantowała 

bezpieczeństwo uczestników. 

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

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł,  

w zakresie dotyczącym przedmiotu Umowy, obejmującym w szczególności szkody 

powstałe w mieniu Zamawiającego, jego pracowników oraz osób trzecich, w tym 

uczestników strefy aktywności ETS 2019, wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy lub 

osób wykonujących przedmiot Umowy w imieniu Wykonawcy lub współpracujących 

z Wykonawcą w związku z realizacją przedmiotu Umowy (podwykonawców). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia na pisemne żądanie Zamawiającego wszelkich 

materiałów otrzymanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu 

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. 

6. Wykonawca ma prawo wykonania przedmiotu 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.  
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7. 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. 

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

szkody osobowe powstałe w wyniku nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w Umowie, w tym w szczególności powstałe w związku 

z organizacją strefy aktywności ETS 2019 w trakcie funkcjonowania tej strefy. 

9. Jeżeli realizacja programu strefy aktywności ETS 2019, wiązać się będzie  

z wykorzystaniem przez Wykonawcę cudzego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z korzystaniem z tego utworu, w tym opłatę 

licencyjną lub opłatę uiszczaną na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów 

uczestników zajęć, którzy nie ukończyli 18 roku życia, do udziału w organizowanych 

 w strefie aktywności ETS 2019 zajęciach i innych dodatkowych atrakcjach o charakterze 

sportowo – edukacyjnym. Dotyczy to w szczególności uczestników zajęć dla 

przedszkolaków oraz zajęć dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i liceów. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zgody od uczestników realizowanych  

w strefie aktywności ETS 2019 zajęć (w przypadku uczestników, którzy nie ukończyli  

18 roku życia – od ich rodziców lub opiekunów) na wykorzystanie ich wizerunków 

w materiałach promocyjnych Zamawiającego dotyczących ETS i strefy aktywności  

ETS 2019. 

12. Wykonawca, jako administrator danych osobowych uczestników zajęć oraz osób 

biorących udział w rejestracji na te zajęcia, zobowiązany jest przetwarzać je zgodnie 

z przepisami prawa, w tym uzyskać od tych osób wszystkie niezbędne zgody, zrealizować 

wobec nich należycie obowiązek informacyjny, o którym mowa w przepisach dotyczących 

ochrony danych osobowych, a także zapewnić bezpieczeństwo i integralność 

przetwarzanych danych osobowych. 

 

§ 3 

Uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca, realizując zadania związane z obsługą medialną strefy aktywności ETS 2019, 

o których mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zobowiązany będzie 

uzyskać zgodę Zamawiającego na każdorazową publikację materiałów informacyjnych 

dotyczących ETS. W tym celu Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną 

treść publikacji oraz oznaczy w jakim medium (ew. na jakim profilu i w których mediach 

społecznościowych) ma się ona ukazać. Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych  

od otrzymania tych informacji, drogą elektroniczną zaakceptuje treść publikacji lub zgłosi 

do niej uwagi, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić. Po uwzględnieniu uwag 

Zamawiającego, Wykonawca prześle drogą elektroniczną poprawioną treść publikacji.  
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W przypadku niezgłoszenia uwag w tym terminie uznaje się, że Zamawiający 

zaakceptował treść publikacji.  

2. Wykonawca, w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy, przekaże Zamawiającemu drogą 

elektroniczną projekty następujących elementów, o których mowa w Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia: 

1) materiałów promocyjnych strefy aktywności ETS 2019 w postaci banerów, 

2) materiałów identyfikacji wizualnej strefy aktywności ETS 2019, 

3) pamiątkowych medali i dyplomów, 

4) bluz sportowych z kapturem dla obsługi strefy aktywności ETS 2019, 

5) kolorowych, bawełnianych koszulek dla uczestników aktywności organizowanych 

podczas nocy ETS 2019, 

6) gadżetów sportowych dla przedszkoli i szkół zarejestrowanych na zajęcia w strefie 

aktywności ETS 2019. 

Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania danego projektu, drogą 

elektroniczną zaakceptuje go, albo zgłosi do niego uwagi, które Wykonawca zobowiązany 

będzie uwzględnić. Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca prześle drogą 

elektroniczną poprawiony projekt danego elementu w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia 

przez Zamawiającego uwag. 

3. Wykonawca, w terminie do 4 października 2019 r., przekaże Zamawiającemu do akceptacji 

zdjęcia i film, o których mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający w terminie dwóch dni roboczych zaakceptuje przekazane zdjęcia i film, lub 

zgłosi do nich uwagi, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić do 9 października 

2019 r. Zdjęcia i film zostaną przekazane drogą elektroniczną, poprzez przesłanie 

Zamawiającemu adresu w sieci Internet, w którym będą one dostępne.  

4. Akceptacja i zgłaszanie uwag przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 1-3, odbywać 

się będzie drogą elektroniczną. Wykonawca będzie uprawniony do nieuwzględnienia uwag 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 1-3, jeżeli ich uwzględnienie byłoby technicznie 

niemożliwe lub było sprzeczne z wymaganiami opisanymi w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

5. Zamawiający, nie później niż do 19 września 2019 r., wezwie Wykonawcę do odebrania 

z siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki przy ul. Senatorskiej 14, pok. nr 119 

na pierwszym piętrze w budynku bez windy, gadżetów i materiałów promocyjnych 

Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązany będzie wykorzystać w ramach 

funkcjonowania strefy aktywności ETS 2019. Wykonawca, nie później niż 20 września 

2019 r., odbierze od Zamawiającego te gadżety i materiały promocyjne i przetransportuje 

je do 22 września 2019 r. do strefy aktywności ETS 2019, w celu ich rozdysponowania 

uczestnikom działań i warsztatów w ramach strefy. Wykonawca, nie później niż do  

14 października 2019 r. zwróci Zamawiającemu nierozdysponowane gadżety i materiały 

promocyjne. Zwrot nastąpi do siedziby Zamawiającego, do pomieszczenia, o którym 

mowa w pierwszym zdaniu. Wydanie i zwrot gadżetów powinien nastąpić w dniu 
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roboczym, pomiędzy godziną 9:00 a 15:00 i zostanie przez Strony potwierdzony 

odrębnymi protokołami.  

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy 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 przedmiotu Umowy.  

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

informacji na temat postępu w wykonywaniu przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich 

zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 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. Zamawiający ma prawo do kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. W tym celu Zamawiający ma w szczególności prawo wglądu do wszystkich 

dokumentów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w tym zgód i pozwoleń 

uzyskanych przez Wykonawcę w związku z organizacją strefy aktywności ETS 2019, 

polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 2 ust. 4, formularzy zgód odbieranych 

od uczestników zajęć w ramach tej strefy. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie 

Zamawiającego, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania, przedłożyć te dokumenty. 

Upoważniona przez Zamawiającego osoba będzie miała również prawo do pełnego wstępu 

do strefy aktywności ETS 2019 (do wszystkich pomieszczeń i obszarów Strefy) 

w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

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

Umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………………… zł brutto, 

(słownie: ………..…………................................. …………………………….. złotych 

00/100), zwane dalej „wynagrodzeniem”. 

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy w terminie 

14 dni po dostarczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na której 

Wykonawca poda numer Umowy, której dotyczy faktura. Podstawą wystawienia faktury 

VAT jest protokół odbioru sporządzony przez Strony zgodnie z § 4. Wzór protokołu 

odbioru stanowi załącznik nr 7 do Umowy.  

3. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu na adres: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki (Biuro Ministra), 
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ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy PEF. 

4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie. 

6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie należności, jakie Zamawiający jest zobowiązany 

zapłacić Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności 

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

praw zależnych do wszelkich utworów powstałych w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy (w szczególności: elementów systemu identyfikacji wizualnej strefy aktywności 

ETS 2019, zdjęć i filmów powstałych w trakcie funkcjonowania strefy aktywności ETS 

2019).  

 

§ 5 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia wykonania przedmiotu Umowy i zwrotu przez 

Wykonawcę gadżetów i materiałów promocyjnych Zamawiającego, o których mowa  

w § 3 ust. 5, sporządzony zostanie 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; 

3) w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2 – ich opis. 

3. W przypadku nieuzasadnionej zwłoki Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru, 

przedmiot Umowy uznaje się za zrealizowany w całości prawidłowo, a Wykonawca będzie 

uprawniony do wystawienia faktury VAT. W takiej sytuacji postanowień § 4 ust. 2 zdanie 

drugie nie stosuje się. 

 

§ 6 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na polach 

eksploatacji wymienionych w ust. 3 do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, 

zwanych dalej „utworami”, w szczególności do elementów systemu identyfikacji 

wizualnej strefy aktywności ETS 2019, zdjęć i filmów powstałych w trakcie jej realizacji– 

z chwilą przekazania ostatecznej wersji tych utworów Zamawiającemu. 
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2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów, nie będzie ograniczone czasowo 

ani terytorialnie. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów 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 na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3, oraz przenosi 

na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie 

z opracowań utworów na tych polach eksploatacji (prawo zależne). 

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

trzecich ani nie mogą naruszać praw tych osób. 

6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie 

z utworu przez Zamawiającego, jego następców prawnych lub osoby z nim współpracujące 

narusza prawa tych osób trzecich, w tym zwłaszcza ich prawa autorskie lub prawo 

do ochrony wizerunku, 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, 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 
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zasądzone od Zamawiającego, jego następców prawnych lub osób z nim 

współpracujących.  

§ 7 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub w przypadku niezorganizowania przez 

Wykonawcę strefy aktywności ETS 2019 Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w wysokości 40% wynagrodzenia brutto. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku niezrealizowania w ramach strefy aktywności ETS 

2019 r. w którymkolwiek z dni któregokolwiek z działań, o których mowa w pkt II 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający będzie uprawniony 

do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za każdy 

przypadek. Kary umowne z tego tytułu nie mogą być jednak większe niż 40% 

wynagrodzenia brutto. 

3. W przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę nocy ETS 2019, o której mowa 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający będzie uprawniony 

do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z obowiązków 

Wykonawcy wskazanych w Umowie, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia lub 

w ofercie Wykonawcy, w inny sposób niż wskazane w ust. 2 i 3, Zamawiający będzie 

uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 3% wynagrodzenia 

brutto za każdy przypadek. 

5. W przypadku utrudniania lub uniemożliwiania realizacji przez Zamawiającego uprawnień 

kontrolnych, o których mowa w § 3 ust. 9, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia 

Wykonawcy karą umowna w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

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 prawa powszechnie obowiązującego oraz w Umowie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku ustalenia przez 

Zamawiającego, że: 

1) Wykonawca nie uzyskał w terminie wskazanym w § 2 ust. 3 wszystkich pozwoleń 

i zgód niezbędnych do zgodnej z prawem organizacji strefy aktywności ETS 2019; 

2) sposób organizacji przez Wykonawcę strefy aktywności ETS 2019 zagraża 

bezpieczeństwu uczestników; 
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3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 

z Umową i mimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu. 

3. W przypadku określonym w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należytego z tytułu wykonanej do tej pory prawidłowo części przedmiotu Umowy, 

ustalonego w oparciu o wartości wskazane przez Wykonawcę w formularzu cenowym. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie. 

 

§ 9 

Zarządzanie realizacją Umowy 

1. Zamawiający upoważnia do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy, w tym 

do akceptowania projektów, o których mowa w § 3 ust. 1-3, kontrolowania realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z § 3 ust. 9, a także podpisywania protokołów, o których 

mowa w Umowie, panią Monikę Socha, tel.: 22 244 32 44, e-mail: 

monika.socha@msit.gov.pl. 

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach 

związanych z realizacją Umowy, w tym do podpisywania protokołów, o których mowa 

w Umowie, jest ……………………………………, tel.: ……………………………….., 

e-mail: ………………………………………... 

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 ust. 1. 

 

§ 10 

Zmiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany w Umowie, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 3, muszą nastąpić  

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Strony dopuszczają zmianę Umowy 

w następujących sytuacjach: 

1) zmiana lokalizacji strefy aktywności ETS 2019, przy czym inna lokalizacja musi 

spełniać wszystkie wymagania określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia; 

2) zmiana, w stosunku do tego, co określa oferta Wykonawcy: aktywności w ramach 

działań zaplanowanych w strefie aktywności ETS 2019, tematyki warsztatów, atrakcji 

zaplanowanych w strefie aktywności ETS 2019, przy czym nowe aktywności, 

warsztaty lub atrakcje muszą być przeznaczone do tych samych grup docelowych i do 

takiej samej docelowej liczby osób; 

3) zmiana godzin zajęć w ramach Strefy Aktywności ETS, w stosunku do godzin 

wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

mailto:e.konobrodzka@mazurkas.com.pl


Nr zamówienia: 5/2019 

 

11 
 

4) zmiana terminów wskazanych w § 3 ust. 1-3 i 5 lub zmiana miejsca wydania i odbioru 

gadżetów i materiałów promocyjnych, o których mowa w § 3 ust. 5; 

5) zmiana terminu na uzyskanie przez Wykonawcę. wszystkich pozwoleń i zgód 

niezbędnych do zgodnej z prawem organizacji strefy aktywności ETS 2019, który 

został określony w § 2 ust. 3. 

3. W celu zawarcia aneksu do Umowy, należy wystąpić do drugiej Strony z odpowiednim 

wnioskiem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek powinien opisywać 

zakres oczekiwanej zmiany oraz uzasadnienie.  

4. Zmiana Umowy w sytuacjach wskazanych w ust. 2 nie może spowodować zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, 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. Przez termin „dzień roboczy” użyty w Umowie Strony rozumieją dni od poniedziałku 

do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, przenosić wierzytelności wynikających z Umowy, 

na podmiot trzeci. 

5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – ………………………. (dokument upoważaniający przedstawiciela 

Zamawiającego do zawarcia Umowy); 

2) załącznik nr 2 – …………………………(wydruk informacji o Wykonawcy 

z właściwego rejestru lub ewidencji); 

3) załącznik nr 3 –………………………………. (dokument, z którego wynika 

upoważnienie przedstawiciela Wykonawcy do zawarcia Umowy); 

4) załącznik nr 4 – oferta Wykonawcy; 

5) załącznik nr 5 – formularz cenowy; 

6) załącznik nr 6 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

7) załącznik nr 7 – wzór protokołu odbioru.  

 

 ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:  

 

 

        ……………………………….     ………………………… 
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Załącznik nr 7 

Protokół odbioru 

Zadania polegającego na realizacji zadania związanego z kompleksową organizacją Strefy 

Aktywności Europejskiego Tygodnia Sportu 2019 w Warszawie w terminie 23-28 września br.  

1. Opis wykonanego zadania:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Ocena prawidłowości wykonania zadania: 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Wykonawca zgłasza/ nie zgłasza zastrzeżeń do wykonanej umowy. 

4. Zamawiający zgłasza/ nie zgłasza zastrzeżeń do wykonanej umowy. 

5. Wykaz składników majątkowych pozostałych po wykonaniu zadania: 

…………………………………………………………………………………………………... 

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 


