Załącznik nr 2
Znak sprawy:
MCPS.ZP/AM/351-57/2022 TP/U

WZÓR UMOWY
Umowa nr ……./MCPS/……/2022/A/PUZ
zawarta w dniu …………….. 2022 roku w Warszawie pomiędzy:
Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 1132453940,
w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82,
00-842 Warszawa, reprezentowanym przez Aleksandra Kornatowskiego - Dyrektora
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, działającego na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 241/296/22 z dnia 21
lutego 2022 r. zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Centrum”
a
______________________, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej „Stronami”.

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.
zm.), została zawarta w zakresie działalności Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy
polegający na przygotowaniu publikacji – monografii wraz z korektą edytorską na temat
profilaktyki uzależnień zwanej dalej w treści umowy „Utworem” lub „Publikacją”.
Wykonawca wykona przedmiot umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie,
przy uwzględnieniu warunków wskazanych w „Opisie przedmiotu zamówienia”.
2. Monografia naukowa rozumiana jest jako recenzowana publikacja książkowa
przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona
przypisami i bibliografią. Zawartość monografii ma być skierowana do szerokiego kręgu
odbiorców, którzy w swojej pracy zawodowej czy w procesie zdobywania wiedzy naukowej

bądź pogłębiania zainteresowań znajdą w tej monografii zarówno informacje podstawowe
jak i pogłębione naukowo z każdej z dziedzin, które będą składać się na treść monografii.
3. Utwór zostanie oznaczony przez Zamawiającego imieniem i nazwiskiem
autora/autorów.
4. Ostateczny tytuł Utworu ustalony będzie w toku wzajemnych ustaleń Wykonawcy
z Zamawiającym.
5. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu umowy, określa
Załącznik nr 1 do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznoorganizacyjnym osobowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem
pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy.
7. Publikacja jest przygotowywana w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025 (dalej: program).
W przypadku zmiany nazwy programu lub uchwalenia nowego programu, Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o tym fakcie drogą pisemną lub e-mail oraz poda nową nazwę
programu, którą Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać
w miejsce obowiązującego programu.
8. W Utworze niedopuszczalne jest zamieszczanie treści, które mogłyby być obraźliwe dla
wybranych osób lub grup społecznych (np. takich, w których występowałyby słowa/obrazy
poniżające i/lub upokarzające wobec osób o określonej płci, wieku, stanie zdrowia,
pochodzeniu etnicznym itp.).
9. Objętość publikacji musi mieścić się w przedziale 700-800 stron znormalizowanego
maszynopisu, w formacie A-4 (czcionka Times New Roman 12p, odstępy 1,5 wiersza).
10. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania zredagowanych naukowo i językowo plików przygotowanych do druku
monografii gromadzącej wszechstronną wiedzę z różnych dziedzin nauki
poświęconych alkoholowi, jego naturze, historii używania, epidemiologii, jego
działaniu, o skutkach dla osób używających a także o zapobieganiu szkodom
powodowanym przez alkohol;
2) dokonania redakcji stylistycznej Utworu, jak również korekty Utworu w wersji
gotowej do druku;
3) wykonania prac graficznych (korekta techniczna materiału ilustracyjnego).
Ostateczne opracowanie graficzne musi być uzgodnione i zaakceptowane przez
Zamawiającego.
11. Zamawiający oświadcza, iż jako samorządowa jednostka organizacyjna posiada prawo
do stosowania logo Marki Mazowsze na zasadach określonych w dokumencie „Folder
Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze”, przyjętym Uchwałą Nr 141/209/09
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2009 r.

§2
Termin wykonania, spis treści
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy nie później
niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.
2. Strony przyjmują, iż za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania
protokołu odbioru przez Strony, w tym bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
3. Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zawarcia umowy
zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu drogą elektroniczną propozycję spisu treści
monografii, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy, w celu jego akceptacji przez
Zamawiającego.
4. Zamawiający akceptuje spis treści, o którym mowa w ust. 3 w terminie do 7 (siedmiu) dni
roboczych, od jego otrzymania przekazując stosowną informację Wykonawcy drogą
elektroniczną (e-mail), z zastrzeżeniem ust. 6.
5. W przypadku braku akceptacji spisu treści przez Zamawiającego Wykonawca w terminie 7
(siedmiu) dni roboczych po otrzymaniu informacji dokona korekty spisu treści, uwzględniając
uwagi Zamawiającego i przekaże go Zamawiającemu, który wykona ponownie czynności
określone w ust. 4.
6. W przypadku dwukrotnej odmowy akceptacji przez Zamawiającego spisu treści,
Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty
powtórnej odmowy akceptacji spisu treści przez Zamawiającego.
7. Ostateczną wersję zaakceptowanego spisu treści Wykonawca zobowiązany jest przesłać
Zamawiającemu pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie
do 7 (siedmiu) dni roboczych po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, drogą
elektroniczną, o akceptacji spisu treści.
8. Wykonawca, po akceptacji spisu treści przez Zamawiającego, dokona procesu
przygotowania Utworu. Szczegółowy opis procesu przygotowania publikacji znajduje się
w załączniku do umowy pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o wszelkich istotnych
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, w formie pisemnej, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu)
dni roboczych od ich zaistnienia.
10. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 9, uniemożliwiają Wykonawcy w ocenie
Zamawiającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do
odstąpienia od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od powzięcia informacji
o takich okolicznościach. Prawo do odstąpienia od umowy w ww. terminie Zamawiający
będzie miał także w sytuacji, gdy o okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający poweźmie informację od innych źródeł, aniżeli
Wykonawca.
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem terminu oraz
z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą
zawodową. Odstąpienie od umowy nie rodzi skutków finansowych po stronie

Zamawiającego.
12. Za dzień roboczy uważa się zarówno w niniejszym paragrafie, jak i w całej umowie, każdy
dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
§3
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone autorskie
prawa majątkowe do Utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i nie będą one obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich.
2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Utworem, w tym zarzucających naruszenie
praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu
zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa
procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań, w szczególności,
w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw
własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony
pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie
Zamawiającego.
3. Jeśli używanie Utworu stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa osoby trzeciej
o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono w ust.2, Wykonawca może na
swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego korzystania z Utworu lub
2) zmodyfikować Utwór tak, żeby był zgodny z Umową, ale wolny od jakichkolwiek wad
lub roszczeń osób trzecich.
4. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających
z innych ustaw, ani
2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie,
a w szczególności jej § 11.
5. W ramach umowy oraz należnego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na
Zamawiającego z chwilą przekazania Utworu Zamawiającemu na wyłączność i na czas
nieograniczony autorskie prawa majątkowe do Utworu, w tym prawa do korzystania
z Utworu w kraju i zagranicą i rozporządzania nim na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenia Utworu dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, zapisu
magnetycznego, zapisu obrazu i dźwięku, elektroniczną, fotograficzną, optyczną,
magneto-optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to m. in. papier, nośniki
elektroniczne, cyfrowe, optyczne, magnetyczne (CD, CD-ROM, DVD, pamięć USB),
w ramach systemu on-line;
2) zwielokrotnienia Utworu, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej,
zapisu magnetycznego, zapisu obrazu i dźwięku, elektronicznej, laserowej,

fotograficznej, optycznej, magnetyczno-optycznej, na każdym nośniku, włączając w to
m.in. papier, nośniki elektroniczne, cyfrowe, optyczne, magnetyczne (np. CD, CD-ROM,
DVD, pamięć USB), w ramach systemu on-line;
3) wprowadzenia Utworu lub poszczególnych elementów Utworu do pamięci komputera
i sieci teleinformatycznych, w tym internetu, sieci wewnętrznych typu intranet, jak
również przesyłania Utworu w ramach wyżej wymienionych sieci, w tym w trybie online;
4) wprowadzenie Utworu do obrotu bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych,
podmiotowych, terytorialnych, w tym wprowadzenie do obrotu w szczególności
drukiem, w postaci papierowej, w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych,
w ramach baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych,
elektronicznych, również w postaci CD, CD-ROM, DVD, pamięci USB, w ramach sieci
teleinformatycznych, w tym zarówno sieci wewnętrznych (np. typu intranet), jak
i internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie;
5) wypożyczania, najmu, darowizny, użyczenia, dzierżawy oryginału albo egzemplarzy
Utworu, wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, w tym utrwalonego
i zwielokrotnionego stosownie do niniejszego ustępu;
6) rozpowszechniania Utworu bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych,
podmiotowych, terytorialnych, w tym publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez niego wybranym.
6. Odbiór Utworu nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez strony protokołu
odbioru.
7. Korzystanie z Utworu odbywa się za podaniem źródła ich pochodzenia.
8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa wyłączenie
prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowania Utworu,
w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 5 oraz w ramach wynagrodzenia określonego
w § 4 umowy.
9. Strony postanawiają, że Zamawiający w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 umowy
stanie się właścicielem egzemplarzy projektów i nośników, na których Wykonawca utrwalił
Utwór z chwilą dostarczenia go Zamawiającemu.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy, transze
1. Strony ustalają, iż za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przeniesienie
majątkowych praw autorskich, o których mowa w §3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości …………. zł brutto (słownie brutto: …………………………..…… złotych),
……. zł netto (słownie netto: …………………………………………….…….. złotych).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane

z realizacją umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku
z realizacją umowy.
3. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie całego
okresu trwania umowy.
5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, którego maksymalna wartość została określona
zgodnie z ust.1, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia
w transzach:
1) pierwsza transza za prawidłowe wykonanie 30% zaplanowanego w spisie treści tekstu
Publikacji (stron znormalizowanego maszynopisu, w formacie A-4, czcionka Times New
Roman 12p, odstępy 1,5 wiersza) - termin wykonania do 31 października 2022 r.;
wynagrodzenie – pierwsza transza ma stanowić 30% wynagrodzenia brutto
określonego w ust.1, tj. …………… zł brutto;
2) druga transza za prawidłowe wykonanie 70% zaplanowanego w spisie treści tekstu
Publikacji (stron znormalizowanego maszynopisu, w formacie A-4, czcionka Times New
Roman 12p, odstępy 1,5 wiersza) - termin wykonania do 31 marca 2023 r.;
wynagrodzenie – druga transza ma stanowić 60% wynagrodzenia brutto określonego
w ust.1, tj. ………………. zł brutto;
3) trzecia transza za wykonanie redakcji i korekty tekstu oraz ostateczne prace graficzne
Utworu; termin wykonania do 30 czerwca 2023 r.;
wynagrodzenie – trzecia transza ma stanowić 10% wynagrodzenia brutto określonego
w ust.1. tj. ………….. zł brutto;
6. Wykonawca w przypadku zapłaty w transzach musi wskazać w opisie faktury/rachunku,
że jest to rozliczenie częściowe i wskazać numer transzy, której dotyczy faktura.
7. Podstawą zapłaty transzy/wynagrodzenia będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół
zdawczo-odbiorczy, na podstawie którego Wykonawca może wystawić fakturę oraz
prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona do siedziby Zamawiającego faktura
VAT lub rachunek.
8. Fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca/podatnik: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP
1132453940; Odbiorca/płatnik: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska
80/82, 00-844 Warszawa. Faktura VAT powinna zawierać numer niniejszej umowy.
9. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia przez
Wykonawcę do Zamawiającego faktury VAT lub rachunku, przy czym Wykonawca uprawniony
jest do wystawienia faktury VAT lub rachunku po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu
zdawczo-odbiorczego pracy.
10. Płatność będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na rachunku lub
fakturze VAT.
11. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia

rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Zamawiający podaje swój numer PEF 526-23-80-101, na Platformie Elektronicznego
Fakturowania w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prawnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Wykonawca może przesłać
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania: https://efaktura.gov.pl/.
§5
Akceptacja Utworu
1. Strony zgodnie ustalają następujące zasady przekazania i zatwierdzenia realizacji
przedmiotu umowy, według terminów określonych w §4 ust. 5:
1) Wykonawca zobowiązuje się w terminie przedłożyć Zamawiającemu Utwór w formacie
A-4 znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman 12p, odstępy 1,5
wiersza) drogą elektroniczną na adres osoby wskazanej do kontaktu w §7 ust. 3 w celu
zaakceptowania go przez Zamawiającego;
2) o akceptacji Utworu lub jej braku Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną lub
pisemnie Wykonawcę;
3) w przypadku braku akceptacji materiału Zamawiający zgłosi Wykonawcy drogą
elektroniczną na adres Wykonawcy listę uwag;
4) w terminie do 15 (piętnastu) dni roboczych po otrzymaniu od Zamawiającego informacji,
o której mowa w pkt 3, Wykonawca przedłoży drogą elektroniczną Zamawiającemu
skorygowany Utwór uwzględniający uwagi Zamawiającego;
5) Zamawiający w terminie do 15 (piętnastu) dni roboczych od otrzymania Utworu zgodnie
z pkt. 4 zaakceptuje i zatwierdzi Utwór, o ile wszystkie jego uwagi zostaną uwzględnione.
2. Ostateczna akceptacja i zatwierdzenie Utworu przesłanego przez Wykonawcę nastąpi
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik do umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt korektę autorską Utworu
po składzie dokonanym przez Zamawiającego oraz zwrócić Zamawiającemu skorygowany
Utwór w formie elektronicznej w terminie do 15 (piętnastu) dni roboczych od otrzymania
składu Utworu od Zamawiającego.
4. Odmowa wykonania przez Wykonawcę korekty autorskiej Utworu lub niedostarczenie
skorygowanego Utworu w powyższym terminie oznaczać będzie, że Wykonawca udzielił
zgody na wydanie Utworu w postaci przesłanej do korekty.
5. W ramach korekty autorskiej Wykonawca ma prawo dokonywać zmian redakcyjnych
i stylistycznych w Utworze, jeżeli nie wpłynie to na treść i objętość Utworu.
6. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami spowodowanymi koniecznością
powtórnego składu Utworu – obliczonymi według kosztów własnych Zamawiającego
–wynikającego z wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w Utworze po wykonanym
składzie.
§6

Tajemnica
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie,
przekazanie wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych
od Zamawiającego wbrew postanowieniom niniejszej umowy. Zobowiązanie to wiąże
Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu
na przyczynę.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia danych osobowych uzyskanych
od Zamawiającego w ramach wykonywania niniejszej umowy zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach 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).
§7
Zasady współpracy
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie
wykonania przedmiotu umowy.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo
pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.
3. Osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie realizacji umowy są:
− po stronie Wykonawcy: ………………………tel. ……………….. e- mail: ……………………………
− po stronie Zamawiającego: …………….…… tel. …………….……, e-mai: ………………………….
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 nie powoduje konieczności zmiany umowy.
Strony uznają za wystarczające poinformowanie drugiej strony o dokonanej zmianie w
formie pisemnej lub dokumentowej.
§8
Publikacja Utworu
1. Utwór zostanie opublikowany przez Zamawiającego w nakładzie 1000 egzemplarzy książki
nie później niż w terminie 6 miesięcy od przyjęcia Utworu, od podpisania przez Strony
protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Do wielkości nakładu określonego w ust. 1 nie wlicza się:
1) egzemplarzy autorskich, o których mowa w § 8 ust. 6;
2) obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych;
3) egzemplarza okazowego.
4. Zamawiający ma prawo drukować nakład książki w transzach.
5. Niezależnie od prawa do opublikowania Utworu w formie książki w nakładzie określonym
ust. 1 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do publikacji Utworu w wersji elektronicznej

w liczbie nie większej niż 1000 sztuk CD łącznie, nie później niż w terminie trzech lat od
publikacji Utworu w formie książki.
6. W terminie 1 miesiąca od daty opublikowania Utworu Zamawiający przekaże Wykonawcy
….. egzemplarzy autorskich książki na dowód wykonania niniejszej Umowy, (po maksymalnie
3 egzemplarze dla każdego z autorów), z zastrzeżeniem, że liczba egzemplarzy autorskich nie
przekroczy …….. sztuk książki.
7. Zamawiający ma prawo drukować nakład książki w transzach.
8. Zamawiający ma prawo dokonywania według własnej woli i potrzeb dodruku egzemplarzy
Utworu.
§9
Kontrola przedmiotu umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy
na każdym jej etapie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych
z realizowanym przedmiotem umowy, w tym dokumentów finansowych.
3. Wykonawca jest obowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji do oceny
należytego wykonania przedmiotu umowy.
§10
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Podwykonawcy jedynie
w zakresie wskazanym w złożonej przez niego ofercie, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne.
3. Z tytułu realizacji umowy z Wykonawcą Podwykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń
w stosunku do Zamawiającego.
§11
Kary umowne
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 2 ust.1, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
2. W przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 przekracza 10 dni, Zamawiający
jest uprawniony do odstąpienia od Umowy i naliczania kary umownej w wysokości 25%
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1.
3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 25%
wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1.
4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy na podstawie umowy.

5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§12
Informacja publiczna
1.Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy,
a w szczególności dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia,
stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), która podlega
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wykonawca wyraża zgodę w niniejszej umowie na przetwarzanie dotyczących
go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz wizerunku,
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.
§13
Obowiązek informacyjny
1) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczania Utworu zestawem logo zgodnie z ich
wytycznymi: Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, logo Marki Mazowsze
i piktogramem „Porozumienie dla trzeźwości” oraz zawierać formułę: „Zrealizowano
w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego”;
2) Na drugiej stronie okładki napis:
▪ Publikacja przeznaczona jest do bezpłatnej dystrybucji;
▪ Adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844
Warszawa, tel. 22 376 85 00, www.mcps.com.pl, e-mail: mcps@mcps.com.pl;
▪ Autorzy publikacji (np. praca zbiorowa pod redakcją, recenzenci, redakcja i korekta)
▪ logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, logo Marki Mazowsze i piktogram
„Porozumienie dla trzeźwości” oraz formuła: „Zrealizowano w ramach
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego”
3) Na czwartej stronie okładki należy umieścić logo Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej, logo Marki Mazowsze i piktogramem „Porozumienie dla trzeźwości”;
4) Wytyczne do stosowania logo Marki Mazowsze, dostępne są na stronie internetowej
www.mazovia.pl w zakładce Marka Mazowsze, a do stosowania logo Mazowieckiego
Centrum Polityki Społecznej
– na stronie www.mcps.com.pl w zakładce „Dla mediów”, w podzakładce „Marka MCPS”.
5) Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania akceptacji projektów graficznych, przesyłając
projekt przed jego realizacją i upowszechnieniem na adresy: w przypadku logo Marki
Mazowsze – siw@mazovia.pl; w przypadku logo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
– marka.mcps@mcps.com.pl.

§14
Ochrona danych osobowych
1. W przypadku udostępnienia przez /nazwa podmiotu-strony umowy, postepowania (dalej:
„Udostępniający”), Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej (dalej: „Centrum”),
w związku z zawarciem lub realizacją umowy, danych osobowych osób do kontaktu (np.
danych pracowników Udostępniającego), danych osobowych osób reprezentujących
Udostępniającego (np. członków zarządu, pełnomocników, prokurentów) albo danych
osobowych innych osób związanych z realizacją umowy (np. kontrahentów, dostawców,
pracowników Udostępniającego nie podpisujących umowy), Centrum będzie występowało
w roli administratora danych osobowych ww. osób.
2. Udostępniający zobowiązany jest poinformować osoby, o których mowa w ustępie 1
powyżej:
1) o zakresie danych osobowych przekazanych Centrum;
2) o tym, że Centrum jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza
ich dane osobowe w ramach realizacji umowy;
3) o tym, że jest źródłem, od którego Centrum pozyskał ich dane;
3. Udostępniający zobowiązany jest do wypełnienia w imieniu i na rzecz Centrum obowiązku
informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) względem osób, o których mowa w ust. 1. W tym celu
Udostępniający zobowiązany jest do przekazania ww. osobom klauzuli informacyjnej,
stanowiącej załącznik do umowy, albo do zaimplementowania jej treści do własnej
klauzuli informacyjnej.
4. W przypadku niezrealizowania lub wadliwego zrealizowania obowiązku informacyjnego
Udostępniający przyjmie pełną i wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.
5. W przypadku, gdy stroną umowy jest osoba fizyczna, Centrum – jako administrator jej
danych osobowych – spełnia obowiązek informacyjny poprzez przekazanie klauzuli
informacyjnej stanowiącej załącznik do umowy.
§15
Odstąpienie od umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Zamawiającego, w formie pisemnej,
lub elektronicznej nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zaistnienia,
o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Jeżeli okoliczności, o których mowa powyżej
uniemożliwią lub utrudnią Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 20 dni roboczych
od otrzymania informacji o wystąpieniu takich okoliczności. Prawo do odstąpienia od umowy
w ww. terminie Zamawiający będzie miał także w sytuacji, gdy o okolicznościach mogących mieć

wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający poweźmie
informację od innych osób /źródeł aniżeli Wykonawca. Odstąpienie od umowy nie rodzi skutków
finansowych po stronie Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność za niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie jest wyłączona
w przypadku, gdy niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej (np. powódź, pożar,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej itp.).
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte
postępowanie likwidacyjne, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o takim zdarzeniu.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania
o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza umowa, Wykonawca złożył oświadczenie
niezgodne z prawdą, w terminie 14 dni od stwierdzenia takiej okoliczności.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca, mimo pisemnego upomnienia
Zamawiającego, nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy, co będzie miało
istotny wpływ na przebieg jej realizacji, w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych uchybień.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3–6 Wykonawca może otrzymać jedynie
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, jeżeli w tym zakresie Zamawiający
skorzystał ze świadczenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności
w następujących przypadkach:
1) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1
umowy, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia
umowy, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii, epidemia itp.),
mającej wpływ na realizację umowy;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy;
3) zmiany osób przygotowujących Utwór w przypadku długotrwałej choroby lub śmierci oraz
innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, pod warunkiem posiadania przez nowo

3.
4.
5.
6.
7.

wyznaczonego autora przynajmniej takich samych kwalifikacji i doświadczenia co
zastępowana osoba;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy związaną ze zmianą powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszty realizacji umowy,
w tym ustawowych zmian stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
5) wystąpienia okoliczności związanych z COVID-19 w świetle art. 15r ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 202).
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Spis treści
3. Protokół zdawczo-odbiorczy pracy
4. Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2

SPIS TREŚCI
Tytuł – propozycja
WSTĘP (LUB WPROWADZENIE)
.....................................................................................................(podać nr strony)
I. BLOK TEMATYCZNY/DZIAŁ
……………………………………………………………………..………………………..……..
ROZDZIAŁ ..................................................................................................….(podać nr strony)
Podrozdział –
.........................................................................................................................(podać nr strony)
…………………– …………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………….
II. BLOK TEMATYCZNY/DZIAŁ
……………………………………………………………………..………………………..……..
ROZDZIAŁ ...................................................................................................….(podać nr strony)
Podrozdział –
.........................................................................................................................(podać nr strony)
…………………– …………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………….
……………………………………………….
BLOK TEMATYCZNY……..
ROZDZIAŁ……………………………………
………………………………………………..
…………………………………………………..
……………………………………………………
……………
STRESZCZENIE……………………………………………………………………………………………

…………… ŁĄCZNA LICZBA STRON

Załącznik nr 3

Warszawa, ……………2022 r.
Protokół zdawczo-odbiorczy
Dotyczy umowy nr ….MCPS/…./2022/A/PUZ z dnia ………….….2022 r., na opracowanie
publikacji – monografii wraz z korektą edytorską, zawartej pomiędzy:
Województwem Mazowieckim, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
NIP 1132453940, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,
ul. Grzybowska 80/82, 00-842 Warszawa, reprezentowanym przez Aleksandra
Kornatowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, działającego
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
uchwałą nr 241/296/22 z dnia 21 lutego 2022 r. zwanym dalej „Zamawiającym” lub
„Centrum”
a
………………………………………………………………

1. Stwierdza się, że przedmiot umowy został wykonany:
▪ bez usterek* - wykonana usługa odpowiada warunkom zawartej umowy i jej wykonanie
nie budzi zastrzeżeń. Wymagane materiały zostały przekazane Zamawiającemu
w wyznaczonym terminie.
▪ z usterkami* w postaci ………………….………. które Wykonawca zobowiązuje się usunąć
nieodpłatnie w terminie ………... dni tj. do ………………
2. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

data i podpis osoby odpowiedzialnej za realizację
umowy po stronie Zamawiającego

Zatwierdzam:

data, pieczątka i podpis Kierownika Wydziału
odpowiedzialnego za merytoryczną stronę umowy
*niewłaściwe skreślić

data i podpis osoby odpowiedzialnej za realizację
umowy po stronie Wykonawcy

Załącznik nr 4

Wzór klauzuli informacyjnej
1. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (dalej: „Centrum”) oświadcza, że jest administratorem
danych osobowych w rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych osób reprezentujących /nazwa podmiotu-strony umowy, postepowania/ oraz osób fizycznych
wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie
niniejszej umowy (o ile zostały wskazane).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mcps.com.pl.
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane w następujących celach:
1) związanych z realizacją umowy;
2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;
3) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi;
4) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, jest:
1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność dysponowania
danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy;
2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność wypełnienia przez
Centrum obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
3) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym.
5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże
zgodnie z obowiązującym prawem Centrum może przekazywać dane podmiotom świadczącym
obsługę administracyjno-organizacyjną Centrum oraz na podstawie obowiązujących przepisów
prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, np. sądom lub organom ścigania – tylko
gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania.
6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane nie dłużej niż to wynika
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów
prawa.
9. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia umowy.
Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych skutkuje obowiązkiem /nazwa podmiotu-strony umowy, postepowania/ niezwłocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Centrum nie będzie podejmowało
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
12. W przypadku udostępnienia przez /nazwa podmiotu-strony umowy, postepowania/ do Centrum, w związku
z wykonaniem umowy, danych osobowych osób związanych z /nazwa podmiotu-strony umowy, postepowania/
w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców,
a także innych osób niepodpisujących niniejszej umowy, /nazwa podmiotu-strony umowy, postepowania/
zobowiązany jest w imieniu Centrum poinformować te osoby:
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Centrum;
2) o tym, że Centrum jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza
ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;
3) o tym, że jest źródłem, od którego Centrum pozyskał ich dane;
4) o treści niniejszej klauzuli informacyjnej.

