
 

Umowa 
zawarta w Krakowie w dniu … lutego 2023 r. 

 
 

pomiędzy: 

IGRZYSKA EUROPEJSKIE 2023 SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 

Krakowie, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, (adres do korespondencji: ul. Prof. 

Michała Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000947256, NIP 6762610220 , REGON 521030271, zwaną 

dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

1) ………………………………………. 

2) ……………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………, zwanym/ą dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym/ą przez: 

 
Umowa niniejsza (dalej „Umowa”) zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego nr 4/ZP/PROM/2023 w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 

r., poz. 1710 ze zm.). 
§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie opracowania szczegółowego 

scenariusza oraz kompleksowej organizacja ceremonii otwarcia i zamknięcia III Igrzysk Europejskich 

2023 (dalej „Przedmiot Umowy). 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy (dalej „OPZ”) zawarty został w Załączniku nr 1 do 

Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania usługi 

zgodnie ze profesjonalnymi standardami przyjętymi dla igrzysk europejskich i olimpijskich. W 

przypadku, gdy do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będą niezbędne czynności nie 

wymienione w załączniku nr 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się je wykonać w ramach 

wynagrodzenia o którym mowa w § 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie i 

załączniku nr 1 należy stosować taką wykładnię Umowy, które najpełniej pozwoli na realizację 



 

Przedmiotu Umowy przyjmując, że koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest świadom, iż istotna część usług obejmuje czynności należytego 

starania o którym mowa w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego i zobowiązuje się świadczyć usługi, rzetelnie, 

z najwyższą starannością i swoją najlepszą wiedzą w zakresie/dziedzinie, której dotyczy usługa. 

Wykonawca oświadcza, że Usługi będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

standardami i regułami profesjonalnego wykonywania usług objętych niniejszą Umową, w tym 

ze szczególnym uwzględnieniem interesu Zamawiającego. 

 
§ 2 

Warunki realizacji przedmiotu Umowy 

1. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także 

całej komunikacji między Stronami. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający w uzasadnionych specyfiką 

usługi przypadkach może dopuścić używanie w trakcie realizacji Umowy języka angielskiego. 

2. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są 

do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na 

wykonanie Umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych z przedstawicielami 

Zamawiającego oraz innych wykonawców w zakresie w jakim jest to uzasadnione specyfiką 

zamówienia, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z usług osób 

trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych 

Umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom takim Wykonawca 

zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym 

zakresie. 

5. Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel oraz sprzęt techniczny niezbędny w celu 

dokonania realizacji Przedmiotu Umowy. Określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia zasób kadrowy 

Wykonawcy stanowi minimalny poziom wymagań. Zapewniony przez Wykonawcę od momentu 

dedykowany stałego zespołu do współpracy przy organizacji Ceremonii musi zapewnić należyte 

wsparcie i doradztwo dla Zamawiającego o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy, a w przypadku 

wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania w tym zakresie skład Zespołu musi być odpowiednio 

dostosowany do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje limitu zaangażowania 

personelu Wykonawcy w tym zakresie.   

6.  Wykonawca musi dysponować prawami do utworów użytych do wykonania Przedmiotu 

Zamówienia w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania usługi, mając na uwadze cel 



 

jakiemu będą one służyły. W razie wątpliwości zakres niezbędnych praw do utworów należy 

interpretować rozszerzająco. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia listy osób, które zamierza skierować do 

wykonania przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem ich doświadczenia zawodowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wskazanych osób i żądania ewentualnej zmiany. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające, 

kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca lub jego podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

czynności związane z montażem elementów scenicznych i wyposażenia technicznego. Zamawiający 

będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących w/w czynności. Obligatoryjnie (bez wezwania Zamawiającego), do każdej faktury 

wystawionej po realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany 

będzie złożyć oświadczenie, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu w/w czynności były 

zatrudnione na umowę o pracę. 

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów zatrudniania na 

umowę o pracę i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie (nie krótszym niż czternaście dni) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, odpowiednie do 

żądania, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 

8 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu, datę zawarcia umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 



 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

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 dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Wyliczenie elementów, które powinny podlegać anonimizacji ma charakter przykładowy. Umowa o 

pracę może zawierać również inne dane, które podlegają utajnieniu, zatem powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO; zakres anonimizacji umowy musi 

być zgodny z przepisami ww. rozporządzenia; 

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

12. Do wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca użyje własnych materiałów i 

narzędzi.  

13. Koszty zakwaterowania, transportu, wyżywienia, stroju oraz wszelkie inne wydatki dotyczące 

osób skierowanych do wykonywania przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę podobnie jak 

ryzyko uszkodzenia przedmiotów niezbędnych do wykonania usługi. Zamawiający zapewni 

pomieszczenia niezbędne do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego wolontariuszy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów publicznego wykonania utworów 

muzycznych, słownych, słowno-muzycznych, choreograficznych i pantomimicznych oraz wszystkich 

pozostałych kosztów związanych z organizacją i emisją Ceremonii oraz jej transmisją w stacjach 

telewizyjnych, w tym również w przypadku, kiedy te koszty powinien pokryć organizator Ceremonii. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby 

trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań Wykonawcy zawartych w Umowie, w tym roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw 

majątkowych i niemajątkowych w wyniku wykonania Przedmiotu Umowy.  

16. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 



 

prowadzonej działalności obejmującej przedmiot Umowy i posiada dokument ubezpieczenia lub polisę 

potwierdzającą, że jest ubezpieczony na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł (słownie: 

pięć milionów złotych). 

17. Wykonawca oświadcza, iż po upływie ważności dokumentu ubezpieczenia lub polisy będzie 

odnawiać ubezpieczenie na czas obejmujący wykonanie przedmiotu Umowy. 

18. Wykonawca oświadcza, że po każdorazowym odnowieniu dokumentu ubezpieczenia lub polisy 

przedłoży Zamawiającemu w terminie do 3 dni kalendarzowych od wystawienia dokument 

ubezpieczenia lub polisę. 

19. Zamawiający przygotuje, opłaci i pozyska wszystkie wymagane prawem zgody i zezwolenia od 

organów władz publicznych niezbędne do organizacji Ceremonii, a Wykonawca zobowiązany będzie 

do wsparcia w tym zakresie Zamawiającego. 

 
§ 3 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 

1. Strony ustalają, iż Przedmiot Umowy realizowany będzie w terminach określonych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, a zachowanie uzgodnionych terminów jest jednym z podstawowych 

obowiązków Wykonawcy. 

2. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 

Koncepcji Ceremonii Otwarcia i Ceremonii Zamknięcia przedłoży uzgodniony z Zamawiającym 

szczegółowy harmonogram wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca winien zabezpieczyć taką ilość osób do wykonywania zamówienia aby zabezpieczyć 

się przed zdarzeniami losowymi mogącymi mieć wpływ na jego realizację. Wszelkie ryzyko w tym 

zakresie obciąża wykonawcę. 

4. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, 

niespowodowane działalnością Wykonawcy a mające jego zdaniem wpływ na należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do dwóch dni po 

zdarzeniu. 

5. Wykonawca na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności 

związanych ze zmianą terminów Igrzysk Europejskich 2023, opracuje w terminie trzech dni, nowy, 

aktualny harmonogram wykonania Przedmiotu Umowy i przedłoży go do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 

 
 
 
 



 

§ 4 

Koncepcje 

1. Wykonawca zobowiązany jest, na podstawie wstępnej koncepcji podlegającej ocenie w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wynikiem jest zawarcie niniejszej 

umowy, opracować Koncepcję Ceremonii Otwarcia i Koncepcję Ceremonii Zamknięcia. 

2. Wykonawca tworząc koncepcje o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest zastosować 

rozwiązania zawarte w koncepcjach wstępnych, zaś ewentualne zmiany są możliwe wyłącznie po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dokonanie modyfikacji koncepcji, w 

szczególności w zakresie przebiegu Ceremonii, zaproponowanych artystów, kolejności występów, a 

Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wnioski Zamawiającego. 

4. Stworzone koncepcje o których mowa w ust. 1 powinny być na tyle szczegółowe, aby możliwe 

było na ich podstawie określenie wszelkich działań niezbędnych do ich realizacji oraz rozpoczęcie 

działań związanych z ich realizacją, w tym szczególności w zakresie promocji obu ceremonii. 

5. Wszelkie materiały przygotowane przez Wykonawcę na potrzeby organizacji Ceremonii, w tym 

materiały multimedialne, graficzne, tekstowe i dźwiękowe, podlegają akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający będzie niezwłocznie przekazywał informacje o akceptacji lub zgłaszał ewentualne uwagi 

do przedkładanych mu projektów. Wykonawca oświadcza, że jest świadom, że czas niezbędny na 

reakcję warunkuje ilość przekazywanych do akceptacji materiałów oraz możliwości organizacyjne i 

kadrowe Zamawiającego i nie przysługują mu z tego tytułu roszczenia, jeśli, nie doszło do rażącego 

naruszenia Umowy po stronie Zamawiającego. 

6. W przypadku niemożności realizacji szczegółowej koncepcji Ceremonii zgodnie z przyjętymi 

założeniami, w szczególności występu Głównego Artysty Ceremonii Otwarcia czy w zakresie programu 

artystycznego, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuję się 

zaproponować rozwiązanie zastępcze o charakterze równoważnym. W takim wypadku Zamawiający 

może przyjąć zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę bądź odstąpić w całości lub w części od 

Umowy z winy Wykonawcy i zlecić wykonanie rozwiązań zastępczych podmiotom trzecim, na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zwiększenia wynagrodzenia w związku z 

zaproponowanym rozwiązaniem zastępczym. 

 

§5 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalają na kwotę 



 

netto: ………………………… zł (słownie złotych netto: …………………….) plus należny podatek od towarów i 

usług w wysokości ……………….. zł (słownie złotych: ……………………..), tj. łącznie brutto: 

………………………….. (słownie złotych brutto: …………………………………).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty, 

wydatki, nakłady związane z realizacją Umowy, w tym zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy oraz 

osób i podmiotów przez niego zaangażowanych, w szczególności z tytułu praw autorskich majątkowych 

i niemajątkowych. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w częściach, wedle następujących zasad: 

a) Część pierwsza w wysokości 5% wynagrodzenia po zatwierdzeniu koncepcji, o których mowa w § 4 

Umowy; 

b) Część druga w wysokości 20% po przeprowadzeniu prób generalnych Ceremonii Otwarcia i 

potwierdzeniu gotowości,  

c) Część trzecia w wysokości 45% wynagrodzenia po przeprowadzeniu Ceremonii Otwarcia oraz 

zdemontowaniu urządzeń, wyposażenia i konstrukcji i uporządkowaniu miejsca realizacji wydarzenia; 

d) Część czwarta w wysokości 30% wynagrodzenia po przeprowadzeniu Ceremonii Zamknięcia oraz 

zdemontowaniu urządzeń, wyposażenia i konstrukcji i uporządkowaniu miejsca realizacji wydarzenia; 

 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………. w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołami potwierdzającymi wykonanie danego 

zakresu przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy ustalane jest w oparciu o ofertę Wykonawcy 

stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że może dokonywać płatności za Przedmiot Umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

6. Faktury należy wystawiać i dostarczać na adres siedziby Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że nie będzie realizował płatności na rachunek bankowy, który nie 

znajduje się w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

(KAS) i okoliczność taka nie będzie stanowiła naruszenia przez Zamawiającego obowiązku terminowej 

płatności na rzecz Wykonawcy, w tym w szczególności nie będzie uprawniała Wykonawcy do naliczenia 

odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności, jak również rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje 

się zawiadomić Zamawiającego o wykreśleniu Wykonawcy z rejestru podatników VAT czynnych lub o 

przywróceniu rejestracji jako podatnik VAT czynny, dokonanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 



 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  

a. w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia Zamawiającego przez Wykonawcę faktury 

wystawionej na podstawie Umowy; 

b. w terminie trzech miesięcy od dnia wykonania przez Wykonawcę świadczeń na podstawie 

niniejszej Umowy,  

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi najpóźniej.  

9. Zawiadomienia należy dokonać niezwłocznie po powzięciu wiadomości na temat wykreślenia z 

rejestru podatników VAT czynnych lub przywrócenia rejestracji jako podatnik VAT czynny. 

10. Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§6 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że odbiór realizacji przedmiotu Umowy wymagać będzie: 

a) zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji, o których mowa w § 4 Umowy;  

b) potwierdzenia gotowości do realizacji Ceremonii Otwarcia i Zamknięcia po przeprowadzeniu 

prób generalnych; 

c) potwierdzenia wykonania przedmiotu Umowy po przeprowadzeniu każdej z Ceremonii oraz 

zdemontowaniu urządzeń, wyposażenia i konstrukcji i uporządkowaniu miejsca realizacji wydarzeń. 

2. Z czynności odbiorowych, o których mowa w ust 1 Strony sporządzą stosowne protokoły. 

3. Zamawiający w terminie ustalonym w harmonogramie od dnia dostarczenia przez Wykonawcę 

koncepcji, o których mowa w § 4 Umowy zawiadomi Wykonawcę o ich zatwierdzeniu lub zgłosi uwagi 

i braki. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych (licząc od dnia następnego od daty otrzymania 

zawiadomienia) ustosunkuje się do uwag Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie wyznaczy termin 

poprawy i uzupełnień, nie więcej niż 5 dni roboczych, a Wykonawca poprawi i uzupełni dokumentację 

i ponownie przedstawi ją do zatwierdzenia. Termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie 

braków i wad koncepcji nie będzie wliczany do terminu wykonania tylko w przypadku jednokrotnego 

poprawienia. W przypadku konieczności poprawiania kolejnych wad lub braków Zamawiający naliczał 

będzie kary za opóźnienie w realizacji. Zamawiający w ciągu kolejnych 3 dni roboczych podejmie 

decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu koncepcji. 

4. W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru, o którym mowa w ust 1 pkt b) że Przedmiot 

Umowy nie osiągnął gotowości, Zamawiający odmówi jego odbioru, zaznaczając w protokole odbioru 

powody odmowy odbioru od Wykonawcy i wyznaczy (nie dłuższy niż 2 dni) termin na usunięcie wad. 



 

5. W przypadku, gdy pomimo wyznaczenia terminu, o którym mowa w ust 3 Wykonawca nie 

usunie wad Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają przeprowadzenia w terminie wynikającym z Opisu Przedmiotu 

Zamówienia Ceremonii - dokonać potwierdzenia gotowości w ograniczonym zakresie i odpowiednio 

obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają przeprowadzenie w terminie wynikającym z Opisu Przedmiotu 

Zamówienia Ceremonii – odmówić potwierdzenia gotowości oraz, wedle swego wyboru: odstąpić od 

Umowy w części z winy Wykonawcy lub dokonać wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Protokół zawierający ustalenia dotyczące odbioru, o którym mowa w ust 1 pkt c stanowić 

będzie potwierdzenie zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

§ 7 

Prawa autorskie 

Z chwilą wykonania prób do ceremonii oraz Ceremonii Otwarcia i Ceremonii Zamknięcia lub ich  

utrwalenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonań, 

obejmujące w szczególności sekwencje ruchu oraz głosu, a także do korzystania i rozporządzania 

zapisem prób i ceremonii w całości lub we fragmentach, a także  a prawa autorskie do wszelkich 

innych wytworzonych w ramach wykonania Przedmiotu Umowy dzieł będących przedmiotem prawa 

autorskiego (dalej łącznie: „Utwory”), bez ograniczeń w terytorialnych, oraz oświadcza, że: 

a) będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do Utworów, 

b) Utwory nie będą naruszały praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, 

jak i majątkowych, 

c) prawa określone w lit. a) powyżej nie zostaną w jakikolwiek sposób ograniczone, 

a żadnej osobie trzeciej nie przysługują i nie będą przysługiwać jakiekolwiek prawa 

do Utworów, 

d) korzystanie z Utworów przez Zamawiającego w zakresie określonym w niniejszej Umowie nie 

będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. 

1. Przeniesienie autorskich prawa majątkowych do Utworów, o którym mowa w ust. 1 następuje 

na wszelkich znanych w momencie zawierania umowy polach eksploatacji, 

w szczególności: 

a) w zakresie używania, 

b) wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Zamawiającego bez jakichkolwiek 

ograniczeń, 



 

c) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy Utworu w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, przekazywanie, 

przechowywanie, wyświetlanie Utworu, 

d) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany 

w Utworze, 

e) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, oryginału lub egzemplarzy, na których Utwór utrwalono, 

upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części Utworu lub jego kopii, 

f) rozpowszechnianie Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

g) wprowadzania Utworu w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika (Internet), rozpowszechniania utworu w 

systemie on-line, 

h) korzystanie z Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, 

promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów 

i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, 

a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 

i) łączenie Utworu z innymi utworami w celu rozpowszechniania i korzystania z takiego 

połączenia, a także w zakresie tworzenia wersji skróconych Utworu - wykorzystywanie skrótów, 

podsumowań lub dowolnych fragmentów Utworu. 

2. W odniesieniu do pól eksploatacji nie wskazanych w Umowie lub nowych pól eksploatacji 

nieznanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przeniesienia 

na Zamawiającego na jego żądanie praw do Utworu 

na takim polu eksploatacji oraz przeniesienia prawa do rozporządzania nim, w takim samym zakresie 

i na takich samych warunkach jak określone w niniejszej umowie dla wymienionych w nim pól 

eksploatacji za opłatą w wysokości 1 zł brutto za każde następne pole eksploatacji. Przedmiotową 

umowę Strony zawrą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do jej 

podpisania. 

3. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do Utworów przygotowywanych przez 

Wykonawcę powoduje również przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów. 

4. Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, 

wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub 



 

spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw 

majątkowych oraz osobistych, a także praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej 

na skutek realizacji przez Wykonawcę postanowień Umowy. W razie jakichkolwiek roszczeń 

Zamawiającego natychmiast powiadomi Wykonawcę. 

5. Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach 

o naruszeniach praw własności intelektualnej lub praw własności przemysłowej 

i o procesach sądowych o naruszenie praw, wszczętych przeciwko Zamawiającemu 

z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych przez Zamawiającego w ramach Umowy. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa zależne wskazane w art. 2 ust. 2 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku 

z czym Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie jakichkolwiek opracowań Utworów, w tym 

przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, adaptacji, zgodnie z potrzebą Zamawiającego oraz wyraża zgodę 

do rozporządzanie i korzystania przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego z 

dokonanych opracowań, a także przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody osobom 

trzecim na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do 

Utworów oraz upoważnia Zamawiającego oraz osoby wskazane przez Zamawiającego do 

wykonywania tych praw w imieniu Zleceniobiorcy. Dotyczy to w szczególności wskazanego w 

przepisie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych prawa 

do integralności Utworów (czyli nienaruszalności jego treści i formy oraz jego rzetelnego 

wykorzystania) oraz wskazanego w przepisie art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów. 

Wykonawca zobowiązuje się do niedochodzenia od Zamawiającego, ani od osób wskazanych przez 

Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu ww. zgód, bądź też zagrożenia lub naruszenia jego 

autorskich praw osobistych, w tym między innymi w postaci prawa do integralności dzieł oraz prawa 

do nadzoru nad korzystaniem z dzieł. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, 

której przysługują prawa autorskie osobiste do Utworów, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania 

na rzecz Zamawiającego pisemnych oświadczeń wszystkich osób będących twórcami lub 

współtwórcami Utworów lub ich poszczególnych części, o wyrażeniu przez nie zgód i przyjęcie 

zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, przy jednoczesnym oświadczeniu, iż dzieje się 

to bez prawa tych osób do jakiegokolwiek wynagrodzenia od Zamawiającego. 

8. Wszystkie powyższe uprawnienia przechodzą na Zamawiającego za wynagrodzeniem 

wskazanym w § 5 Umowy z chwilą powstania danego Utworu lub prawa. W przypadku odstąpienia 



 

od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, jeśli prawa autorskie 

do Utworu nie zostały dotychczas przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na 

Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

9. Zamawiający udziela Wykonawcy na czas nieoznaczony zgody na używanie zatwierdzonych 

przez niego Utworów lub ich fragmentów do prezentacji własnego dorobku artystycznego i własnej 

promocji Wykonawcy lub jego podwykonawców, w szczególności w wydawnictwach książkowych, 

stronach internetowych i podczas wystąpień publicznych. 

10. Uprawnienie, o którym mowa w ust 9 nie obejmuje prawa do udzielania przez Wykonawcę 

innym podmiotom prawa do realizacji w oparciu o Utwory jakichkolwiek wydarzeń artystycznych o 

tym samym układzie oraz cechach wyróżniających. 

 
§ 8 

Usuwanie wad przedmiotu Umowy 

1.  W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania 

ujawnionych w tym czasie wad Przedmiotu Umowy. 

2. Wady, o których mowa w ust. 1 Zamawiający będzie zgłaszał drogą telefoniczną lub mailową. 

3.  Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady Przedmiotu po wezwaniu przez 

Zamawiającego. W przypadkach wyjątkowych Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wydłużyć 

czas usunięcia wady. 

4. W przypadku wydłużenia czasu usunięcia wad Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 

sposobu wykonania albo może dokonać wykonanie czynności zastępczych podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 9 

Wady prawne 

1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy nie jest obciążony wadami prawnymi. 

2. W przypadku wystąpienia wad prawnych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

Umowy w całości lub części i żądania naprawienia poniesionej szkody. 

3. W przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z powodu wad prawnych 

Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić poniesione przez Zamawiającego koszty 

procesu oraz ponieść konsekwencje finansowe zapadłego wyroku sądowego. 

 

§ 10 

Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich 



 

1. Prawa majątkowe do dzieł, logotypów i wytycznych graficznych dostarczonych przez 

Zamawiającego należą do niego, lecz wyraża on zgodę na ich wykorzystanie na cele związane z realizacja 

Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na ich wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu, 

w szczególności na ich wykorzystanie w dziełach do których prawa autorskie nie zostaną przeniesione 

na Zamawiającego. 

2. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 

sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub 

osób zgłaszających roszczenia.  

 

§ 11 

Przedstawiciele 

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, upoważnione są następujące  

a) Po stronie Zamawiającego: ……………………………………………………………………………………….. 

lub inne wskazane przez Zamawiającego; 

a) Po stronie Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………… 

lub inne wskazane przez Wykonawcę. 

2. Osoby, o których mowa w ust 1 są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności 

określonych w niniejszej Umowie oraz dokonywania bieżących ustaleń związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań finansowych, zmiany postanowień 

Umowy, jej rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia. 

3. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga 

poinformowania drugiej Strony na piśmie. 



 

4. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na 

adresy stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego, 

pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. 

5. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 doręczenie korespondencji na adres, 

o którym mowa w komparycji Umowy, wywiera skutki przewidziane prawem. 

6. Strony mogą w trakcie realizacji Umowy ustalić inne formy przekazywania korespondencji, których 

stosowanie będzie tożsame z zachowaniem formy pisemnej. 

 

§ 12 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i odbywają się na zasadach określonych w przepisach Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zmiany Umowy nie stanowi zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont 

bankowych Stron, jak również osób upoważnionych do bieżącej współpracy przy wykonywaniu 

przedmiotu Umowy. 

3. Zgodnie z treścią art. 455 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 

a) działania siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie nagłe o charakterze zewnętrznym, którego żadna 

ze Stron Umowy nie mogła przewidzieć i na które żadna ze Stron Umowy nie ma wpływu, lub innych 

okoliczności, których nie można było przewidzieć albo wystąpienia stanu wyższej konieczności; 

b) wystąpienia okoliczności związanych z realizacją w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy 

innych dostaw, usług lub robót budowlanych; 

c) zmiany przepisów prawa; 

d) konieczności dokonania zmian w Przedmiocie Umowy w stosunku do postanowień Opisu 

Przedmiotu Umowy wynikającą z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie jej 

zawarcia; 

e) koniecznością przeprowadzenia działań mających na celu zapobieżenie sytuacjom zagrażającym 

życiu lub zdrowiu ludzkiemu lub mieniu Zamawiającego lub Wykonawcy; 

f) w przypadku ujawnienia się okoliczności związanych z warunkami technicznymi uniemożliwiających 

lub w znacznym stopniu utrudniających realizację Przedmiotu Umowy na warunkach przewidzianych 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 



 

g) gdy zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy wynika ze zmiany materiałów lub technologii z 

uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie jej zawarcia; 

h) w przypadku zakończenia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wytwarzania produktów lub 

ich elementów lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 

niezależnymi od Wykonawcy problemami z ich dostawą lub dystrybucją, Zamawiający dopuszcza 

zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania 

określone w Koncepcji  Ceremonii Otwarcia lub Ceremonii Zamknięcia; 

i) w przypadku uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany: 

- sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi i technologii, 

przyjętych metod i kanałów komunikacji,  

- zakresu przedmiotu Umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych  

lub niefunkcjonalnych, jeżeli wprowadzenie nowego wymagania, rezygnacja z danego wymagania lub 

zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane, dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb 

Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających 

stwierdzone przyczyny techniczne, polegających w szczególności na modyfikacji wymagań 

Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji; 

- konfiguracji lub funkcjonalności wykorzystywanych do realizacji Przedmiotu Umowy produktów z 

uwagi na konieczność dostosowania ich parametrów do uwarunkowań stwierdzonych w toku realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

a) konieczności dokonania zmiany podwykonawcy Przedmiotu Umowy z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy; 

b) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie części Przedmiotu Umowy 

staje się bezprzedmiotowe; 

c) zmian organizacyjnych Igrzysk Europejskich dokonywanych przez właściwe władze państwowe 

lub komitety organizacyjne lub sportowe; 

d) zmiany obiektu, na których odbywać będą Ceremonie lub terminów tych wydarzeń; 

e) ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu 

Umowy; 

f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, pod warunkiem, wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 



 

ł) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust 1 Strony, jeżeli będzie to 

konieczne, dokonają zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, ewentualnie dokonają 

uzasadnionej zmiany należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. W przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek zmiany treści Umowy, o której mowa w ust 1 

każda ze Stron ma prawo wystąpić do drugiej z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust 3 zawiera w szczególności propozycję nowych postanowień Umowy 

i uzasadnienie konieczności dokonania jej zmiany. 

5.  Wykonawca przedstawi na piśmie propozycje zmiany Umowy wraz z uzasadnieniem konieczności 

wprowadzenia takich zmian. Zwiększenie wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy w 

tych okolicznościach dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 13 

Podwykonastwo 

1.  Wykonawca oświadcza, że całość przedmiotu Umowy wykona siłami własnymi. 

albo 

1.  Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć wymienionym poniżej podwykonawcom 

realizację następującego zakresu przedmiotu Umowy : 

L.p. 
Powierzany podwykonawcom zakres 

przedmiotu Umowy 
Pod (firma) 

   

i podaje nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w te usługi: 

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do powyższych 

informacji w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

przedmiotu Umowy. 



 

3. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z podwykonawcy, na 

którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  zobowiązany będzie 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny pod lub samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby  powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zamawiający odpowiednio zastosuje przepis art 122 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za  szkody wyrządzone Zamawiającemu, w 

tym również      za szkody wyrządzone przez podmioty i osoby, którymi posłużył się przy wykonaniu 

przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w przypadku: 

1)  opóźnienia w wykonaniu któregoś z terminów realizacji przedmiotu zamówienia, a w 

szczególności określonych w harmonogramie wykonania umowy (z wyjątkiem terminu 

przeprowadzenia ceremonii, karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto Przedmiotu Umowy za 

każdy dzień opóźnienia), 

2) braku terminowej realizacji ceremonii lub ich wykonania w sposób sprzeczny z zatwierdzoną 

koncepcją ich realizacji, karę umowną w wysokości 40 % wartości netto Przedmiotu Umowy, 

3) innego nienależytego wykonania umowy niż określone w § 13 ust 2 pkt 1 i 2 lub ust. 3, karę 

umowną w wysokości 0,3 % wartości netto Przedmiotu Umowy, za każde stwierdzone naruszenie; 

4) odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w 

wysokości 30 % wartości łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, na zasadach określonych w Umowie osób wykonujących czynności 

związane z montażem elementów scenicznych i wyposażenia technicznego, w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% kwoty, określonej w § 5 

ust. 1 Umowy, za każdy taki stwierdzony przypadek. Brak terminowego doręczenia kopii dokumentów 

poświadczających zatrudnienie ww. osób będzie traktowany na równi z uchybieniem obowiązkowi 

zatrudnienia ww. osób i skutkował będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w niniejszym 



 

ustępie. Kary umowne naliczone z tego tytułu nie przekroczą 3% kwoty, określonej w § 5 ust. 1 

Umowy. 

4. Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, na co  wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania 

dodatkowego potwierdzenia. 

5. W przypadku wezwania Wykonawcy do zapłaty kary umowne płatne będą w terminie 7 dni 

od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. 

6. Zapłata kar umownych wynikających z faktu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy nie 

zwalnia Wykonawcy od wykonania Przedmiotu Umowy. 

7. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty przez 

Zamawiającego prawa do egzekwowania kar umownych należnych na podstawie innych tytułów 

wskazanych w Umowie. 

8. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych. 

9. Strony ustalają, że wysokość kar umownych naliczonych w oparciu o postanowienia 

niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż 50% wartości łącznego wynagrodzenia netto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

 

§ 15 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od części lub całości Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności, gdy: 

a) w realizacji Przedmiotu Umowy  dopuszcza się opóźnienia, które może uniemożliwić lub znacząco 

utrudnić realizację całości lub części Przedmiotu Umowy; 

b)  nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 

inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy pomimo wezwania przez Zamawiającego do 

zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków 

naruszeń,  nie zastosuje się do wezwania, 

c)  nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad 

Przedmiotu Umowy, 

d) w innych przypadkach w Umowie wskazanych. 

2. W przypadkach określonych w ust 1 prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 



 

dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

b)  w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które 

ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. a) Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację Wykonawcy, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania na piśmie przez Zamawiającego, 

c) Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, 

d) jeżeli opóźnienie w realizacji Umowy lub jej nienależyte wykonanie mogłoby utrudnić lub 

uniemożliwić przeprowadzenie III Igrzysk Europejskich. 

8. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i wymaga uzasadnienia. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia Zamawiający nie traci uprawnienia do 

naliczenia należnych kar umownych. 

10. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy lub odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego: 



 

a) Strony zobowiązują się w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy do 

sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia 

wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, 

b) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie 

stwierdzonego protokołem zakresu należycie wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego 

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, o ile wykonany zakres przedmiotu Umowy będzie miał dla 

Zamawiającego znaczenie.  

 
§ 16 

Poufność 

1. Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania przedmiotu Umowy oraz 

uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, będą traktowane przez 

Wykonawcę jako poufne, w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu i 

odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i 

upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja Przedmiotu Umowy, pod 

rygorem pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których 

wejdzie w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności: 

1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie w 

całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie pod rygorem nieważności, 

2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje, zostaną 

udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub w części 

jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, 

3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, 

zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji, 

4) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z 

Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku 

do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę lub osoby, którymi  się posługuje 

informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy w sposób naruszający jej 

postanowienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym 



 

przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, pozostającym w sprzeczności z 

postanowieniami Umowy a także podejmie wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by 

udostępnienie informacji dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom 

niepowołanym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały 

udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy i nie ujawniania ich osobom 

trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej nie 

dotyczy przypadków, gdy informacje te: 

1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień 

Umowy, 

2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, w takim 

przypadku  będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 

powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu 

obowiązkowi. 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo 

zamówień publicznych w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1 Umowy, co 

stanowi kwotę w wysokości: …………. zł (słownie: …………………………./100).  

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………………….  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, w tym usunięcia wad przedmiotu Umowy, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.  

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają 



 

lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 

swoją ważność na czas określony w Umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

 

§ 18 

Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest: Igrzyska Europejskie 2023 Zamawiający 

z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Profesora Michała Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, 

telefon: (12) 349 48 40, NIP: 6762610220; REGON: 521030271, e-mail: office@ie2023.pl, adres strony 

internetowej: www.ie2023.pl 

b) W sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e mail: iod@ie2023.pl. 

mailto:office@ie2023.pl


 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, realizacji umowy oraz w celu archiwizacji. 

d) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień 

publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

e) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z 

uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym 

dane na podstawie zawartych umów. 

f) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a 

następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 

1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy 

te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze 

(nie zawarto z tymi mi umowy). 

g) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do 

danych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

- sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w 

przepisach Rozporządzenia Parlamentu 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. Żądanie sprostowania danych nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy. Wystąpienie z żądaniem 

ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

realizacji Umowy. 

3. Zasady przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w 

związku z realizacją Umowy zostaną uregulowane w odrębnej umowie. 

 



 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie, że bez jego pisemnej zgody Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub pozostającego 

w związku z Umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. 

Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

3.  W przypadku, gdy mediacja, o której mowa w ust 2 nie doprowadzi do rozwiązania sporu 

pomiędzy Stronami zostanie on oddany do rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony pod rygorem ich nieważności. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:          WYKONAWCA: 
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