
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

  
Wzór  

Umowa  
 
zawarta w dniu ……………………….. w Warszawie, 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), między: 
  
Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia , z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15,  
NIP: 525-19-18-554, zwanym dalej „Zamawiaj ącym”,  reprezentowanym przez: 
 
………………………………… na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra 
Zdrowia…..……………………………………………, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, 
 
a  
 
* gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego : 
..........................................................................., z siedzibą w ............................................... 
przy ulicy ............................................................, (kod pocztowy i nazwa miejscowości), 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................,  ……… Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym odpis aktualny Krajowego Rejestru Sądowego 
spółki stanowi załącznik do 6 do umowy, NIP: ............................, REGON: 
........................................, reprezentowaną przez  ................................................., zwaną 
dalej „Wykonawcą”, 
 
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadz ąca działalno ść gospodarcz ą: 
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy 
.........................., legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ……… seria …………, 
wydanym przez ………………., dnia …………….., PESEL: .......................,  prowadzącym/ą 
działalność gospodarczą pod firmą .......................................,  adres wykonywania 
działalności gospodarczej: …………………………….., NIP: ..........................., REGON: 
…………………..,  wydruk z CEDiG z dnia ….stanowi załącznik nr 6 do umowy, zwanym/ą 
dalej „Wykonawcą”,  
 
* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadz ąca działalno ści gospodarczej : 
Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy), 
przy ulicy .............................., legitymującym/ą się dowodem osobistym numer: ……… seria 
…………, wydanym przez ………………., dnia …………….., PESEL: ......................., 
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 
 
* gdy Wykonawcą jest spółka cywilna : 
Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy ulicy 
.........................., PESEL: ........................, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod 
firmą ......................................., wydruk z CEDiG z dnia …. stanowi załącznik nr 6 do umowy,  
oraz Panem/Panią ........................., zamieszkałym/ą w ..............………. (kod pocztowy), przy 
ulicy .........................., PESEL: ........................,,  prowadzącym/ą działalność gospodarczą 
pod firmą ......................................., wydruk z CEDiG z dnia …. stanowi załącznik nr 6 do 
umowy   
(…) 
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
………………, na podstawie umowy z dnia ……………., NIP: ………………., REGON: 
……………...., reprezentowani przez ……………………, zwani dalej wspólnie „Wykonawcą”, 
 
a wspólnie zwani dalej „Stronami ”. 



 

2 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja i obsługa dwudniowej konferencji 
międzynarodowej dla maksymalnie 150 osób, w dniach 8 i 9 listopada 2018 r.  
dotycząca przedstawienia i omówienia zagadnień związanych z rolą i kompetencjami 
pielęgniarki i położnej w systemie opieki zdrowotnej z perspektywy Polski i innych krajów 
Unii Europejskiej, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwanej dalej „konferencją”, zgodnie  
z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik  
nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się  
w szczególności do: 
1) przeprowadzenia rekrutacji uczestników konferencji, w tym utworzenia strony 

internetowej; 
2) zapewnienia miejsca konferencji; 
3) zapewnienia sali konferencyjnej; 
4) zapewnienia usługi cateringowej i kelnerskiej w trakcie konferencji, w tym organizacji 

uroczystej kolacji dla około 130 osób na zakończenie pierwszego dnia konferencji 
oraz organizacji części artystycznej;  

5) zapewnienia miejsc noclegowych dla maksymalnie 60 uczestników konferencji; 
6) zapewnienia tłumaczenia; 
7) wykonania, skompletowania i przekazania materiałów konferencyjnych dla 

uczestników konferencji oraz bannera (roll up); 
8) zapewnienia personelu obsługi w ramach konferencji; 
9) zapewnienia co najmniej 20 bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników 

konferencji; 
10) zakupu i dostarczenia biletów lotniczych (tam i z powrotem) dla maksymalnie  

15 gości z zagranicy, wskazanych przez Zamawiającego,  
zgodnie z warunkami wskazanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.  

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie niezwłocznie podpisany przez Strony protokół 
odbioru przedmiotu umowy według wzoru określonego w załączniku nr 4 do umowy. 
Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania protokołu odbioru z adnotacją: „bez 
zastrzeżeń” ze strony Zamawiającego.     

     
§ 2. 

Sposób realizacji przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy prawidłowo i w terminie, 

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 
do umowy, ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, oraz warunkami 
określonymi w umowie.   

2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego 
możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej, ani finansowej, 
które mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których 
wykonuje umowę jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić 
się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie umowy było następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez osoby, przy pomocy których wykonuje 
umowę.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu 
wszelkich informacji mających wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz do 
niezwłocznego udzielania Zamawiającemu odpowiedzi na jego pytania - w formie 
korespondencji elektronicznej: e-mail albo na żądanie Zamawiającego  
w formie pisemnej. 
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§ 3. 
Harmonogram działa ń  

1.  Przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o harmonogram zadań, którego treść 
zostanie uzgodniona przez Zamawiającego i Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy.    

2. Za ostateczną wersję harmonogramu zadań uznana będzie wersja, która uzyskała 
akceptację dokonaną w formie elektronicznej lub pisemnej przez Zamawiającego.    

3. W trakcie realizacji umowy, harmonogram zadań może być zmieniany za zgodą Stron. 
Zmiana harmonogramu zadań nie stanowi zmiany treści umowy.  

 
§ 4. 

1.  Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji próbki   
materiałów konferencyjnych i bannera (roll up), o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 7, w 
terminie 7 roboczych dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do akceptacji w formie elektronicznej przedstawionych 
przez Wykonawcę próbek materiałów i bannera, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 dni 
roboczych od dnia ich otrzymania lub zobowiązuje się do wniesienia w tym terminie 
zastrzeżeń, które zostaną przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej. Wykonawca 
po otrzymaniu zastrzeżeń jest zobowiązany do ich uwzględnienia, w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń.  

 
§ 5.  

Płatno ści 
1. Za należyte i terminowe wykonanie w całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie nie większej niż: ….……zł brutto (słownie 
złotych brutto: ……………..), z zastrzeżeniem ust. 2-7, przy czym: 
1)  koszt świadczenia usługi cateringowej i kelnerskiej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 

dla jednej osoby wynosi …………….. zł brutto;  
2)  koszt miejsca noclegowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, dla jednej osoby  

(1 doba) wynosi ………….zł brutto. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników konferencji,  

w tym liczby gości z zagranicy, o której mowa w § 1 ust. 1, maksymalnie o 20%, tj.  
o 30 osób.  

3. Zmniejszenie liczby uczestników konferencji, o której mowa w ust. 2, wymaga pisemnego 
poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego, w terminie nie później niż na 6 dni 
roboczych przed pierwszym dniem konferencji.  

4. Uzgodnione zmiany ilościowe, o których mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca uwzględni  
w końcowym rozliczeniu przedmiotu umowy, stosując ceny jednostkowe podane  
w ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.  

5. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, w części będzie uzależniona od liczby 
uczestników konferencji korzystających z usługi cateringowej i kelnerskiej oraz miejsc 
noclegowych i będzie stanowiła sumę kwoty wynagrodzenia należnego za wykonanie 
usług, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 i 5, obliczonego jako iloczyn kosztu świadczenia 
usługi dla jednej osoby oraz liczby osób faktycznie biorących udział w konferencji.  

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do 
zakupu i dostarczenia gościom z zagranicy drogą elektroniczną lub pocztową biletów 
lotniczych (tam i z powrotem), wyłącznie w klasie ekonomicznej - dla maksymalnie 15 
gości z zagranicy, wskazanych przez Zamawiającego. Przez cenę biletu lotniczego 
rozumie się sumę ceny wg taryfy przewoźnika, podatki, opłaty lotniskowe oraz inne 
opłaty i należności związane bezpośrednio z przelotem. 

7. Rzeczywiste wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu zakupu i dostarczenia gościom 
z zagranicy biletów lotniczych, będzie odpowiadało faktycznej ilości zakupionych biletów 
lotniczych.  
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8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne Wykonawcy na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury 
przez Zamawiającego.  

9. Podstawą do przyjęcia i rozliczenia przez Zamawiającego faktury, o której mowa w ust. 8,  
jest podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa  
w  § 1 ust. 3. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury, o której mowa w ust. 8, w terminie nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.   

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy 
związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze.  

13. Adresem Zamawiającego dla doręczenia faktury VAT jest: Ministerstwo Zdrowia, 
Departament Pielęgniarek i Położnych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.  

14. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

15. W razie wystąpienia zwłoki w płatności wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
odsetki ustawowe za opóźnienie.   

 
§ 6. 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu pełne majątkowe prawa autorskie  

do wszystkich utworów - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293) - powstałych w związku z 
realizacją przedmiotu umowy, zwanych dalej „utworami”, w zakresie umożliwiającym 
korzystanie z nich na polach eksploatacji wymienionych w umowie oraz, że zawarcie 
umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności cudzych praw 
własności intelektualnej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie 
autorskich praw majątkowych oraz praw do dokonywania opracowań utworów  
(praw zależnych) ze wszystkimi osobami, z którymi będzie współpracować przy realizacji 
zamówienia, oraz które wnoszą wkład twórczy do utworów powstałych przy realizacji 
przedmiotu umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie ww. umów przed 
podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 3. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 12 ust. 4, z dniem zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych 
w ramach przedmiotu umowy bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 
egzemplarzy. 

4. Zamawiający uzyskuje prawo do korzystania i rozporządzania w ramach wynagrodzenia , 
o którym mowa w § 5 ust. 1, lub w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 4, 
na następujących polach eksploatacji, znanych w dniu zawarcia umowy: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie całości lub części utworów - wytwarzanie dowolną 
techniką egzemplarzy utworów, w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych; 
3) publikacja i rozpowszechnianie utworów oraz ich egzemplarzy w dowolny sposób, 

a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechniania 
w sieci teleinformatycznej; 

4) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, przez 
wprowadzanie do obrotu bez ograniczenia liczby egzemplarzy, bez ograniczeń 
terytorialnych, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 

5) rozpowszechniania utworu w drodze adaptacji na nośnikach dźwięku lub obrazu 
i dźwięku, w tym na widowisko telewizyjne; 
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6) przedruku części utworu w prasie, broszurach, wykorzystania utworu w audycjach 
radiowych i telewizyjnych; 

7) umieszczanie utworu na dokumentach, fakturach, drukach i innych materiałach 
reklamowych oraz innych formach dokumentów związanych z wprowadzaniem 
towarów lub usług do obrotu; 

8) używanie utworu we wszystkich formach reklamy, w tym także za pośrednictwem 
wszelkich środków masowego przekazywania, włączając przekaz satelitarny; 

9) zbywanie nabytych praw na rzecz innych osób; 
10) tłumaczenie utworów na języki obce. 

5. W ramach wynagrodzenia, którym mowa w § 5 ust. 1, lub w ramach wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 12 ust. 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 
bezterminowego dokonywania opracowań wszystkich utworów powstałych  
w ramach danego audytu, w szczególności w zakresie ich łączenia z innymi utworami, 
opracowania poprzez dodanie lub usunięcie różnych elementów, korektę językową 
i opracowanie redakcyjne, uaktualnienie, a także do korzystania z tych opracowań 
i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w ust. 4 (prawa zależne). 
Zamawiający prawa te może wykonywać samodzielnie lub upoważniać inne osoby do ich 
wykonywania. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie wykonywania 
osobistych praw autorskich w stosunku do wszystkich utworów powstałych w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy i zobowiązuje się nie korzystać z nich samodzielnie, 
oraz dołączy do umów, o których mowa w ust. 2, stosowne upoważnienia osób, z którymi 
będzie współpracować przy realizacji przedmiotu umowy.  

7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 
nabywa własność wszystkich egzemplarzy i nośników, na których utwory zostały 
utrwalone. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wszelkie materiały stanowiące 
przedmiot umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w przypadku 
ich naruszenia ponosił będzie wyłączną odpowiedzialność względem tych osób. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich 
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca 
zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia 
Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu Zamawiającemu 
poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści. 

10. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego, bez 
ograniczeń, zmian w utworach powstałych przy wykonywaniu umowy, które wynikać 
będą każdorazowo z zaistniałej po stronie Zamawiającego potrzeby ich dokonania. 
Uprawnienie, to obejmuje przeniesienie na Zamawiającego prawa do udzielania dalszej 
zgody na dokonywanie modyfikacji wobec podmiotów trzecich w zakresie, w jakim jest do 
tego uprawniony Zamawiający. 

11. W przypadku wątpliwości wszelkie postanowienia umowy dotyczące praw autorskich 
mają zastosowania również po odstąpieniu od umowy w zakresie odebranej części 
przedmiotu umowy. 

 
§ 7.  

1. Adresem Zamawianego dla doręczenia wszelkiej korespondencji związanej  
z wykonywaniem przedmiotu umowy jest:  Ministerstwo Zdrowia, Departament 
Pielęgniarek i Położnych, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, adresem Wykonawcy  dla 
doręczenia wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy jest: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

2. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Zamawiający i Wykonawca mają 
obowiązek bezzwłocznie poinformować drugą stronę o tym fakcie. W przypadku nie 
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poinformowaniu o zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja związana 
z przedmiotem umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie 
doręczoną.  

3. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany treści umowy. 
 

§ 8. 
Zachowanie poufno ści 

1.  Wykonawca w okresie obowiązywania umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane  
w związku z wykonaniem przedmiotu umowy oraz nie udostępniać ich w jakikolwiek 
sposób osobom trzecim bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego oraz 
wykorzystywać je wyłącznie do celów określonych w umowie. 

2.  Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów 
uprawnionych na podstawie przepisów prawa. 

3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych  
od Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy.   

4. Zobowiązanie powyższe wiąże Wykonawcę również po wykonaniu umowy 
lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę.  

 
§ 9. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli przebiegu konferencji 
podczas jej trwania, w szczególności w zakresie, o którym mowa w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia. Stwierdzenie uchybień skutkować będzie wezwaniem 
Wykonawcy do natychmiastowego ich usunięcia. Nieusunięcie uchybień zgłoszonych 
Wykonawcy przez Zamawiającego spowoduje nałożenie kary umownej, o której mowa w 
§ 11 ust. 2 pkt 2. Wszelkie uchybienia Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać 
Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu osobiście lub telefonicznie osobie wskazanej 
do kontaktu lub na adres poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie oraz innym organom uprawnionym w ramach systemu 
wdrażania funduszy europejskich, prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy  
(w tym dokumentów finansowych), związanych z realizacją przedmiotu umowy, również 
po zakończeniu obowiązywania umowy. 

 
§ 10. 

Współpraca Stron przy realizacji przedmiotu umowy  
1. W imieniu Zamawiającego, odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających  

z umowy jest …………………………………………………………………  
2. Do bieżącej współpracy w zakresie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy  

upoważnione są następujące osoby: 
 1) w imieniu Zamawiającego: 
  - ………………………………………..........................................................................., 
 2) w imieniu Wykonawcy: 
  - ………………………………………………………………………………………. . 
3. Strona może zmienić w każdym czasie osobę, o której mowa w ust. 2, przy czym zmiana 

taka jest skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą jej pisemnego poinformowania o tym 
fakcie. 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.   
5.  W przypadku osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 2, która nie jest wymieniona w Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w 
związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
(Dz. Urz. UE, L 119, z dnia 4 maja 2016 r.), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do 
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danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę oraz 
osób fizycznych wskazanych przez te podmioty jako osoby do kontaktu i inne osoby 
odpowiedzialne za wykonanie umowy, wymagana przepisami klauzula informacyjna, 
stanowi załącznik nr 5 do umowy.  

6.  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie podpisana odrębnie, jej 
wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy. 
 

§ 11. 
Kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, oraz za nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy, tj. nieprzystąpienia przez Wykonawcę 

do wykonania umowy, niezgodnego z prawem odstąpienia od umowy - w wysokości 
20% wynagrodzenia łącznego brutto, określonego w § 5 ust. 1;  

2) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, tj. wykonania przedmiotu 
umowy niezgodnie z postanowieniami umowy, szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia oraz ofertą - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 5 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek. Przez nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy rozumie się w szczególności niewłaściwe wyżywienie 
(dostarczenie posiłków niezgodnych z ustalonym menu), niedziałające wyposażenie 
sali konferencyjnej, dostarczenie mniejszej ilości materiałów konferencyjnych niż 
wskazana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dostarczenie materiałów 
niezgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego próbkami materiałów 
konferencyjnych i projektu bannera (roll up), oraz niezapewnienie wymaganej liczby 
tłumaczy czy personelu. 

3. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża zgodę i do czego upoważnia 
Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia.  

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 podlegają sumowaniu, do wysokości  80% 
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

5. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych  
w umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na 
zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy,  
z wyjątkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1.  

 
§ 12. 

Odst ąpienie od umowy i rozwi ązanie umowy 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na 
jej wykonanie w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się w wykonaniu przedmiotu 
umowy w taki sposób, że czyni to zasadnym przypuszczenie, że przedmiot umowy nie 
zostanie wykonany w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym,  
o którym mowa w ust. 1, będzie przysługiwało Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku: 
1) gdy nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

2) gdy nastąpiła utrata środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację 
przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o utracie takich 
środków i niezwłocznego przekazania tej informacji Wykonawcy. 
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4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.  

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
6. Umowa będzie mogła być rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron  

w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie 
postanowień zawartych w umowie.  

 
§ 13. 

Zmiany w umowie 
1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy 

czym zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej 
konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie:  
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a)  wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, a które uniemożliwiają organizacje konferencji w terminie określonym w 
umowie i są niezawinione przez Wykonawcę, w tym okoliczności powstające na 
skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają 
bezpośrednie przełożenie na sytuację Stron,  

b)  wystąpienia innych okoliczności, mających źródło w zobowiązaniach 
wynikających z wdrażania funduszy europejskich, które powodują, że organizacja 
konferencji, w terminie wskazanym w umowie byłaby nieadekwatna do potrzeb 
Zamawiającego, 

c)  wystąpienia opóźnień po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają 
Wykonawcy realizację przedmiotu umowy w tym terminie – odpowiednio do 
zaistniałych okoliczności lub opóźnień po stronie Zamawiającego. 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku zmiany ustawowej 
stawki podatku od towaru i usług (VAT) dla przedmiotu umowy, odpowiednio do 
wprowadzonej zmiany; 

3) zmiany warunków i terminów płatności – wynikające ze stopnia wykorzystania 
środków budżetowych i terminów ich wydatkowania, wynikające ze zmiany  
w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę 
przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce 
będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu 
zamówienia; 

4) zmiany postanowień umowy, gdy konieczność ta wynikać będzie z umów, 
wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi strona lub autorem 
będą instytucje finansujące w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój; 

5) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) – wynikające  
z reorganizacji w ramach prowadzonej przez niego działalności lub wynikająca  
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji 
uniwersalnej. 

2. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane za zgodą obu Stron, na wniosek 
Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 
§ 14. 

Postanowienia ko ńcowe 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie  
obowiązującego, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025  
i 1104); 

2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579, z późn. zm.); 
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3) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 i 1293); 

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  
(Dz. Urz. UE, L 119, z dnia 4 maja 2016 r.). 

 
§ 15. 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
§ 16. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem § 3 ust. 3, § 7 ust. 3 i § 10 ust. 4. 

 
§ 17. 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny, 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 18.  

Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.  
 

§ 19. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy.  

 
§ 20. 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
1) załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
2) załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia……………….;  
3) załącznik nr 3 - pełnomocnictwo udzielone przez Ministra Zdrowia Panu/Pani………. 
4) załącznik nr 4 - protokół odbioru - wzór; 
5) załącznik nr 5 - klauzula informacyjna; 
6) załącznik nr 6 - odpowiednio: odpis aktualny KRS spółki, wydruk z CEiIDG. 
7) załącznik nr 7 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  
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