Wzór umowy – załącznik nr 3

UMOWA (wzór)
zawarta w Olsztynie dnia ................................... 2022 roku w Olsztynie
pomiędzy:
Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie, przy ulicy Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn, NIP: 7393890447; REGON: 510750309, reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu którego działają:
1. …………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………… reprezentowaną/ym przez:
1.
2.

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

zwaną/ym dalej Wykonawcą,
łącznie zwanymi „Stronami”, bądź każde z osobna „Stroną”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Festiwalu
Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur oraz Konkursu PRO Warmia i Mazury, zwanej też
dalej „kampanią”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1
ust. 1 zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”),
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i będącym jej integralną częścią, w tym
zobowiązuje się między innymi do:
1) Przeprowadzenia kampanii display – promującej projekty nagrodzone w konkursie –
zgodnie z zapisami SOPZ;
2) Realizacji – produkcji 4 minireportaży – zgodnie z zapisami SOPZ;
3) Przygotowania treści 4 postów dotyczących laureatów Konkursu, które zostaną
udostępnione na Facebooku przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do akceptacji przygotowane
materiały, o których mowa w ust. 2. Zamawiający ma prawo wnosić do nich uwagi, które
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić (wykonać poprawki) w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 6 ust. 1.
4. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi
Zamawiającemu koncepcję kampanii, harmonogram działań i media plan kampanii oraz
propozycję co najmniej 8 serwisów, na których realizowana będzie kampania display wraz
z uzasadnieniem propozycji. Zamawiający ma prawo wnosić uwagi do przedstawionych
propozycji, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i ponownie przekazać
propozycje, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji Zamawiającego.
5. Po zakończeniu kampanii Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do
10 dni od dnia zakończenia kampanii, nie później jednak niż do 28 listopada 2022 r.
sprawozdania dokumentującego i potwierdzającego prawidłowe wyemitowanie
materiałów promocyjnych oraz prawidłową realizację działań w ramach kampanii,

sporządzonych na podstawie danych z konta reklamowego Google Ads oraz Google
Analytics.
6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać opis wszystkich działań
realizowanych w toku kampanii wraz z analizą efektywności poszczególnych narzędzi
oraz wnioski i rekomendacje na przyszłość z zachowaniem następujących elementów:
adresy stron internetowych, daty publikacji/emisji, zrzuty (screeny) stron internetowych
(po jednym z każdej), na których musi być widoczny baner internetowy/reklama.
Sprawozdanie zawierało będzie faktycznie osiągnięte parametry kampanii internetowej:
liczba odsłon, miejsca emisji, ilości kliknięć, odsłony, print screeny z konta reklamowego
Google Ads i Google Analytics.
7. Wraz ze sprawozdaniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie powstałe
w trakcie realizacji kampanii utwory.
8. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej zostanie przekazane Zamawiającemu w formie
elektronicznej i pisemnej.
9. W/w sprawozdanie wymaga akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie
elektronicznej. Do dokonania powyższej akceptacji w imieniu Zamawiającego uprawniony
będzie jednoosobowo: Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub Zastępca
Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Akceptacja musi nastąpić najpóźniej w ciągi 3 dni
roboczych od otrzymania sprawozdania.
10. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, będzie stanowiło podstawę sporządzenia
protokołu odbioru przedmiotu umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062 t.j.), w szczególności w sposób wskazany w ust. 2.
2. Materiały promocyjne i posty przeznaczone do publikacji i realizacji kampanii w Internecie
powinny być wykonane w sposób zapewniający po ich opublikowaniu na stronach
internetowych Zamawiającego funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność
i zrozumiałość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 848, z późn. zm.), tj. powinny spełniać wymagania mające odniesienie do
multimediów zsynchronizowanych określone w załączniku do ww. ustawy, w tym w
szczególności:
1) wytyczne dotyczące zapewnienia napisów rozszerzonych dla nagrań audio w tych
multimediach; o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych
2) wytyczne dotyczące zapewnienia audiodeskrypcji dla nagrań wideo w tych
multimediach (w przypadku istotnych szczegółów obrazu, które nie mogą być
zrozumiane z samej głównej ścieżki dźwiękowej);
3) wytyczne dotyczące użycia koloru;
4) wytyczne dotyczące kontroli odtwarzania dźwięku;
5) wytyczne dotyczące obsługiwania funkcjonalności za pomocą interfejsu klawiatury;
6) wytyczne dotyczące prezentowania treści w taki sposób, by nie wywoływały one
ataków padaczki.
3. W celu zapewnienia spełnienia przez materiały promocyjne realizowane w ramach
kampanii będącej przedmiotem zamówienia wymagań, o których mowa w ust.1-2,
Wykonawca w czasie wykonywania zamówienia powinien na bieżąco zapoznawać się
z publicznie dostępnymi wyjaśnieniami dotyczącymi zapewnienia spełnienia dostępności
cyfrowej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
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oraz interpretacjami przepisów powołanej ustawy, w szczególności dostępnymi na
stronach internetowych pod następującymi adresami:
1) https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/faq---czesto-zadawane-pytania;
2) https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wyjasnienia-i-interpretacje.
§3
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami oraz
możliwościami technicznymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy i nie istnieją
żadne przeszkody faktyczne lub prawne uniemożliwiające mu realizację przedmiotowej
umowy.
§4
Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
§5
Termin realizacji całości przedmiotu umowy strony ustalają najpóźniej do dnia 28 listopada
2022 r.
§6
1. Wykonawcy za całkowite i należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje
wynagrodzenie
w łącznej
wysokości
……………………….
(słownie
złotych:
………………………………………..), w tym należny podatek VAT.
2. Wysokość wynagrodzenia wskazana w ust. 1, przy spełnieniu określonych umową
warunków, nie podlega zmianie i obejmuje całość kosztów związanych z prawidłową
realizacją umowy i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego
z tytułu wykonania umowy, w tym obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiającego praw autorskich, o których mowa w § 8.
3. Wynagrodzenie wypłacone zostanie Wykonawcy po należytym przygotowaniu
i zrealizowaniu przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru,
o którym mowa w ust. 6, sporządzonym po zaakceptowaniu przedłożonego
Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa w § 1 ust. 5-10, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT lub rachunku. Dokument księgowy powinien zawierać
następujące dane identyfikacyjne:
1) Nabywca: Województwo Warmińsko-Mazurskie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP
7393890447, REGON 51074233
2) Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy o numerze: ………………………,
w terminie 14 dni od daty dostarczenia Województwu prawidłowo wystawionej faktury VAT
bądź rachunku.
5. Za dzień zapłaty uważana jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT bądź rachunku będzie protokół odbioru przedmiotu
umowy, podpisany bez zastrzeżeń uniemożliwiających odbiór przez Wykonawcę, a ze
strony Zamawiającego jednoosobowo przez: Dyrektora Departamentu Koordynacji
Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
lub Zastępcę Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

1.

§7
Użyte w niniejszym paragrafie określenia oznaczają:
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Ustawa – ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781);
2) Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1);
3) Dane osobowe – dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia
ogólnego;
4) Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny
podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby
przetwarzania danych osobowych;
5) Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych,
takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w zakresie
niezbędnym do należytego wykonania umowy;
6) Nośnik – dowolny nośnik elektroniczny, na którym są zapisane dane osobowe;
7) Pracownik – osobę świadczącą pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy
cywilnoprawnej.
Zamawiający jako Administrator danych osobowych niezbędnych do wykonania
niniejszego przedmiotu umowy, powierza Wykonawcy przetwarzanie tych danych
osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego na warunkach opisanych w § 7 niniejszej
Umowy. Podstawą powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych jest art. 28
Rozporządzenia ogólnego.
Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie
w celu i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy.
Rodzaje powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz kategorie osób, których
dane dotyczą, określa Załącznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec
Powierzającego, za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem Rozporządzenia
ogólnego oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
niezgodnie z Umową.
Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy:
1) nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
2) nie są uprawnieni do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii
dokumentów zawierających dane osobowe, w tym formularzy zawierających dane
osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci dokumentów
papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej lub na
nośnikach, innych niż wymagane do prawidłowej realizacji umowy;
3) nie są uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych powierzonych do
przetwarzania niniejszą umową dla celu innego niż określony w § 7 ust. 3 umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania – w imieniu i na rzecz Zamawiającego:
1) obowiązku informacyjnego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i art. 14
Rozporządzenia ogólnego;
2) obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia ogólnego;
3) udzielania Zamawiającemu szerokiej pomocy w wywiązywaniu się z obowiązków
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia ogólnego.
Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania pracownikom Wykonawcy
upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę wzoru upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych, stanowiącego część Polityki Bezpieczeństwa
1)

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawcy, o ile zawiera on elementy wskazane we wzorze upoważnienia, stanowiącym
Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami Rozporządzenia ogólnego
oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym wydanymi na podstawie
Rozporządzenia ogólnego.
Przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca
zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą
ochronę tych danych, w szczególności zabezpieczające powierzone do przetwarzania
dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, wymagane przepisami prawa,
w tym w szczególności Ustawy oraz Rozporządzenia ogólnego.
Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do:
1) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz
środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych, w tym w szczególności Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych
oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania
Danych Osobowych;
2) przechowywania dokumentów w specjalnie do tego przeznaczonych szafach
zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych
dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
3) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
wyłącznie do pracowników Wykonawcy posiadających upoważnienie do
przetwarzania powierzonych danych osobowych;
4) prowadzenia ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych;
5) zachowania w tajemnicy wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie
obowiązywania umowy lub dokumentów uzyskanych w związku z wykonywaniem
czynności nią objętych, a także zachowania w tajemnicy informacji o stosowanych
sposobach zabezpieczenia danych osobowych, również po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu umowy;
6) prowadzenia stałego nadzoru nad swoimi pracownikami w zakresie zabezpieczenia
przetwarzanych danych osobowych oraz wymagania od nich przestrzegania należytej
staranności w zakresie zachowania w tajemnicy danych osobowych i ich
zabezpieczenia.
Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania powierzonych danych
osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia
u Wykonawcy.
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych, w tym
o naruszeniach obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony powierzonych danych
osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego
użycia; informacja musi co najmniej:
a) opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę
możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą,
oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy
naruszenie;
b) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
c) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Wykonawcę w celu
zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych
przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutków;
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony
danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Inspektora ochrony danych
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15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

1.

(lub każdorazowy inny organ nadzorczy w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego),
Policję, sąd lub inne organy.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie,
informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego upoważnionemu
dokonywanie w każdym czasie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych z Ustawą, Rozporządzeniem ogólnym lub Umową
w miejscach, w których są one przetwarzane, w tym w siedzibie Wykonawcy,
w szczególności z prawem Zamawiającego lub podmiotu przez niego upoważnionego do:
1) wstępu w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego
upoważnienia, do pomieszczeń, w których zlokalizowany jest zbiór powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych
czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych
z Ustawą, Rozporządzeniem ogólnym lub umową;
2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do
ustalenia stanu faktycznego;
3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;
4) przeprowadzania oględzin urządzeń i nośników oraz oględzin na stacjach klienckich
używanych do przetwarzania danych osobowych.
Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane
Wykonawcy co najmniej 3 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia kontroli.
W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z Ustawy, Rozporządzenia ogólnego lub
z niniejszej umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego
upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu o którym mowa w § 7 ust.
16 umowy.
Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Zamawiającego dotyczących
poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz
sposobu ich przetwarzania, wynikających z kontroli przeprowadzonych na podstawie § 7
ust. 16 umowy.
Wykonawca dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym
okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania
zaradcze.
Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na okres
obowiązywania umowy.
Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, zobowiązuje się – zgodnie z wyborem
Zamawiającego – zwrócić Zamawiającemu lub usunąć wszelkie dane osobowe, których
przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników
elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym
Zamawiającemu protokołem. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, w których
przepisy powszechnie obowiązujące nakazują Wykonawcy przetwarzanie danych mimo
wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym paragrafie mają zastosowanie przepisy
Ustawy i Rozporządzenia ogólnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy, w tym
wydane na podstawie Rozporządzenia ogólnego.
§8
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich materiałów wytworzonych
w ramach wykonania przedmiotu umowy i przekazanych Zamawiającemu, mogących
stanowić przedmiot praw autorskich (w tym w szczególności: treści postów
i minireportaży), zwanych dalej „utworami”.
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Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 następuje z chwilą
przekazania Zamawiającemu danego utworu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu,
liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu – wytwarzanie dowolną techniką i w jakiejkolwiek
formie egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu
cyfrowego oraz magnetyczną, tworzenie kserokopii i fotografii oraz wprowadzanie
zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,
2) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
3) prawo elektronicznego komunikowania utworu publiczności w sieci Internet, w sieci
szerokiego dostępu,
4) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji,
5) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych,
6) publiczne i niepubliczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
7) prawo do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, a także
dla celów edukacyjnych i szkoleniowych,
8) prawo do korzystania w całości lub z części oraz łączenia z innymi utworami,
tworzenia nowych wersji i adaptacji utworów, opracowania poprzez dodanie różnych
elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw,
okładek, wielkości i treści całości lub ich części,
9) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za
pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie utworu przez inną
organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego
dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na
tworzenie i nadawanie kompilacji,
10) prawo do rozporządzania utworami i opracowaniami utworów oraz prawo
udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na
wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,
11) wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu i innych technik
przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne
i bezprzewodowe; wykorzystanie na stronach internetowych;
12) prawo do określania nazw utworów, pod którymi będą one wykorzystywane
lub rozpowszechniane.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego zmian, wersji, skrótów
i przemontowań utworów.
Prawa nabyte na podstawie umowy Zamawiający może przenieść na osoby trzecie
lub upoważnić je do ich wykonywania.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z chwilą przeniesienia w/w praw
autorskich. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na
wykonywanie praw zależnych do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach
przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 6 ust. 1 umowy obejmować będzie wykonanie
utworów i przeniesienie własności egzemplarza utworu na Zamawiającego, jak również
przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów oraz
korzystanie przez Zamawiającego z utworów na każdym odrębnym polu eksploatacji
wskazanym powyżej.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu utworów oryginalnych,
do których przysługiwać mu będą wszelkie i w żaden sposób nieograniczone autorskie
prawa majątkowe i prawa pokrewne, w tym prawidłowo przeniesione prawa
do scenariusza, oraz że zrealizowane przez niego utwory nie będą naruszać praw osób
trzecich.
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Wykonawca oświadcza, że będzie posiadać zezwolenie wszystkich osób, ukazanych
w minireportażach na rozpowszechnianie ich wizerunków.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy dóbr
osobistych, ani praw, w tym autorskich praw majątkowych, osób trzecich i przekaże
Zamawiającemu materiały wytworzone w ramach przedmiotu umowy w stanie wolnym od
obciążeń prawami osób trzecich.
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 (Dz.
U. z 2021 r. poz.1062, z późn. zm.) w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania
przez Zamawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, Wykonawca
zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych
zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu przed roszczeniami osób trzecich,
w tym w szczególności zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności z tego tytułu.
W przypadku zgłoszenia roszczeń, z tytułu naruszenia praw lub dóbr, o których mowa
w ust. 9 lub 10 przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje
się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego i zwolnić Zamawiającego oraz
zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz
z należnymi kosztami.
Z chwilą dostarczenia Zamawiającemu utworów, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których te utwory
utrwalono.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie autorskich
praw majątkowych lub umów licencyjnych z wszystkimi osobami, które wnoszą wkład
twórczy w rozumieniu art. 69 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
przy realizacji utworów, w szczególności z reżyserem, operatorem obrazu, lektorami,
twórcami adaptacji utworu literackiego, twórcą stworzonych dla utworu audiowizualnego,
utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórcami scenariusza oraz
przeniesienia tych praw, zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Powyższe umowy będą
obejmowały przeniesienie praw autorskich do utworów lub upoważnienie do korzystania
z utworów osób wymienionych powyżej, co najmniej w zakresie wszystkich pól
eksploatacji wymienionych w ust. 2, w tym w szczególności eksploatacji audiowizualnej
utworów, bez ograniczeń co do czasu korzystania oraz terytorium oraz zezwolenia na
korzystanie z autorskich praw współtwórców utworów w związku z dokonywaniem przez
Zamawiającego opracowań utworów, dokonywaniem skrótów, przemontowań, odrębnej
eksploatacji ścieżki dźwiękowej i obrazu, na wszystkich polach eksploatacji,
wymienionych w ust. 2.
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich zobowiązań wobec osób, wskazanych
w ust. 13 niniejszego paragrafu, z tytułu przeniesienia praw autorskich zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia zobowiązań, o których
mowa w art. 70 ust. 2¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w przypadku
gdy Wykonawca będzie korzystającym z utworów. W szczególności współtwórcom nie
przysługuje odrębne wynagrodzenie za wykorzystanie utworów, jak i ich opracowań
na każdym odrębnym polu eksploatacji. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia
wszelkich należności publiczno-prawnych – opłat i podatków, związanych z nabyciem
utworów i praw autorskich i pokrewnych do utworów przez Wykonawcę, a następnie
przez Zamawiającego,
w szczególności
należnego
podatku
od
czynności
cywilnoprawnych.
§9
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością
i właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego.
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Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich, mogące powstać
w związku z realizacją niniejszej umowy przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy dóbr
osobistych, ani praw, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych osób trzecich
i będzie w pełni uprawniony do rozporządzania wytworzonymi w ramach realizacji
przedmiotu umowy materiałami i utworami, w zakresie niezbędnym do należytej realizacji
niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że będzie posiadać autoryzację wypowiedzi wszystkich osób,
które zostaną wykorzystane na potrzeby publikacji postów, minireportaży i materiałów,
o których mowa w § 1 ust. 2.
Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich oraz praw,
w związku z realizacją niniejszej umowy. W przypadku skierowania przeciwko
Zamawiającemu roszczeń, o których mowa w ust. 2 lub roszczeń z tytułu naruszenia praw
i dóbr, o których mowa w ust. 3, bądź wynikających z naruszenia postanowienia zawartego
w ust.4, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych
roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności z tego
tytułu.
W przypadku zgłoszenia roszczeń, o których mowa w ust. 2 lub 5 przeciwko
Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić
do sprawy po stronie pozwanego i zwolnić Zamawiającego oraz zaspokoić wszelkie
uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy jest:
1) ze strony Zamawiającego:
……………………..…………… tel.: ……………… e-mail: ………………@…………..;
……………………..…………… tel.: ……………… e-mail: ………………@…………..;
2) ze strony Wykonawcy:
……………………..…………… tel.: ……………… e-mail: ………………@…………. .
W sprawach dotyczących bieżącej realizacji umowy strony porozumiewają się za
pośrednictwem telefonu, poczty e-mail i w sposób pisemny.
W sytuacji braku kontaktu ze wskazaną w ust. 7 osobą, problemów z uzyskaniem
materiałów, akceptacji lub innych okoliczności stwarzających zagrożenie dla terminowej
realizacji obowiązków wynikających z umowy, każda ze stron zobowiązana jest do
pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony, przy czym osobami właściwymi do
kontaktu w takiej sytuacji są: ze strony Zamawiającego: ………………………….….. –
Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
w
Olsztynie
lub
jego
Zastępca
–
…………………………………..... – za pośrednictwem tel.: .………………………………...
oraz adresu e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl, a ze strony Wykonawcy:
……………........................ – za pośrednictwem tel.: .………………………………... oraz
adresu e-mail: ………………@…………...
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie
wykonywania przedmiotu umowy.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo
pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie
wykonywania przedmiotu umowy.
§ 11
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zobowiązań umownych bądź w razie
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie,
Zamawiający, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu nie
krótszego niż 5 dni na wykonanie zobowiązań, ma prawo do wypowiedzenia umowy ze
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skutkiem natychmiastowym lub prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach, jednak nie później
niż do dnia 28 grudnia 2022 r. Odstąpienie, o którym mowa powyżej, powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie. W powyższym
przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1.
W przypadku nienależytej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6
ust. 1 za każdy nienależycie zrealizowany obowiązek wyszczególniony w § 1 ust. 2-7.
W przypadku nienależytej realizacji przedmiotu umowy polegającej na niezapewnieniu
wymaganych wskaźników podanych w tabeli nr 4 w SOPZ, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6
ust. 1 za każdy przypadek niezrealizowania minimalnej wartości wskaźnika podanej
w tabeli nr 4 w SOPZ.
Kary umowne wskazane w ust. 2-3 podlegają sumowaniu do maksymalnej wysokości 20%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1.
Wykonawca zapłaci kary umowne, wynikające z zapisów Umowy, w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania do zapłaty lub noty obciążeniowej wystawionych przez
Zamawiającego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przy
lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kar
umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy Zamawiający nie wykona zobowiązań umownych z przyczyn leżących
po jego stronie, Wykonawca, po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego
terminu nie krótszego niż 5 dni na wykonanie zobowiązań, ma prawo do wypowiedzenia
umowy ze skutkiem natychmiastowym lub prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach, jednak nie później niż do dnia
28 grudnia 2022 r. Odstąpienie, o którym mowa powyżej, powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie. W powyższym
przypadku Wykonawca ma prawo żądać zapłaty przez Zamawiającego kary umownej
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
W przypadku zaistnienia okoliczności, skutkujących wystąpieniem trudności lub
niemożliwości zrealizowania przedmiotu umowy w terminie lub w zakresie i w sposób
przewidziany w niniejszej umowie, wynikających z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego i Wykonawcy, na które żadna ze Stron umowy nie miała wpływu,
noszących znamiona siły wyższej, w tym w szczególności związanych z epidemią,
pandemią, kataklizmem, decyzją szczebla centralnego, związanymi z rozwojem epidemii
COVID-19, jak również w przypadku działania osób trzecich lub organów władzy
publicznej, które skutkowałyby zawieszeniem lub niemożnością prowadzenia działań
w celu terminowej lub prawidłowej realizacji umowy, dopuszcza się możliwość dokonania
zmian postanowień umowy w zakresie terminu oraz zakresu lub sposobu realizacji
przedmiotu umowy.
Zmiany, o których mowa w ust. 1-2, nie będą podstawą do zwiększenia wynagrodzenia
ani naliczania kar umownych.

§ 13
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy nierozwiązane
polubownie przez strony będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
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§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, a także mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
i innych obowiązujących aktów prawnych.

1.
2.

§ 15
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Zamawiający

Wykonawca
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