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UMOWA nr PZOSiPO.242.2.1.2018 
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Zamawiający/Odbiorca/Płatnik 
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych  
ul. Smętka 7 
11-500 Giżycko  
reprezentowanym przez: Małgorzatę Czopińską– Dyrektora  
zwanym dalej Zamawiającym 
 
 
a, 
 
 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§  1 
PRZEDMIOT UMOWY 

     Przedmiotem zamówienia jest  
1. Opracowanie scenariusza i reżyserii inscenizacji wkroczenia wojsk polskich gen. J.H. Dąbrowskiego 

i gen. J. Zajączka do Giżycka. Scenariusz powinien obejmować opis poszczególnych odsłon, 
tworzących całość inscenizacji, scenariusz ceremonii otwarcia             i zamknięcia  imprezy, opis 
scen realizowanych  w poszczególnych odsłonach oraz informację o grupach w nich 
występujących.  

2. Wynajęcie historycznego uzbrojenia i sprzętu militarnego, tj. wynajęcie umundurowania, 
wyposażenia osobistego, historycznych namiotów biwakowych, uzbrojenia strzeleckiego                       
i artyleryjskiego oraz koni na potrzeby min. 40 rekonstruktorów biorących udział w inscenizacji 
wkroczenia wojsk polskich do Giżycka w 1807 roku. 

3. Opracowanie i wykonanie komentarza historycznego w trakcie inscenizacji:  
3.1 przygotowanie opisu wydarzeń historycznych związanych z kampanią napoleońską 1807 r. 

na Mazurach. Dziejami polskich formacji wojskowych walczących u boku armii napoleońskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem dywizji wielkopolskiej gen. J.H. Dąbrowskiego oraz Korpusu 
Obserwacyjnego gen. J. Zajączka, przebiegiem walk i ich pobytem na Mazurach oraz 
okolicznościami wkroczenia wojsk polskich do Giżycka i ich  wycofania z miasta. 



3.2 poprowadzenie narracji historycznej stanowiącej tło dla inscenizacji wkroczenia wojsk polskich do 
Giżycka w 1807 roku. Prezentacja historii, wyposażenia i uzbrojenia grup rekonstrukcyjnych. 
Komentarz historyczny do inscenizacji walk o Giżycko i wkroczenia wojsk polskich do miasta. 
Przybliżenia postaci gen. J.H. Dąbrowskiego i gen. J. Zajączka. 

4. Wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej przedsięwzięcia polegającej na dokumentacji 
wydarzenia w formie min. 200 zdjęć, wraz z przeniesieniem pełnych praw majątkowych do tych 
zdjęć na rzecz zamawiającego. 

     Wykonanie 30 sekundowego i 3 minutowego materiału filmowego podsumowującego wydarzenie 
(łącznie 2 filmy). 

     Całość powinna być przekazana Zamawiającemu w formie nośnika danych CD/DVD w ilości –  min. 
20 sztuk. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia we wszelkich materiałach promocyjnych i 
reklamowych logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zgodnie z wymogami zawartymi w 
księdze wizualizacji dostępnej na stronie http://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/wnioski-
logotypy-wojewodztwa) oraz informacji o treści „Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. 

§ 2 
INNE OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca jest zobowiązany: 
a) Wykonać przedmiot umowy terminowo i z należytą starannością. 
b) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w ciągu 4 dni od dnia wyboru  
      Wykonawcy do akceptacji : opracowanego scenariusza inscenizacji; 
c) Do wykonywania czynności określonych w § 1 niniejszej umowy w ścisłej współpracy 

 z Zamawiającym i zgodnie z bieżącymi ustaleniami osób wyznaczonych przez Strony umowy. 
2. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy koniecznej pomocy przy realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy. 
§ 3 

PRAWA AUTORSKIE 
pkt 1 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym 
prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego 
w czasie korzystania i rozporządzania utworem wytworzonym w trakcie realizacji usługi, zwanego 
dalej „utworem” na terytorium RP i za granicą. 

pkt 2 
 

Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, o którym mowa w pkt 1, obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 

  
1) udostępnienie Utworów na zasadach wolnej licencji, 
2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek  
    środkami  i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym  
    techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez  
    wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie  
    takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie  
    i rozporządzanie tymi kopiami, 
3) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie  
    do formatu, systemu lub standardu, 
4) wprowadzanie do obrotu, użyczanie najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, 
5) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu  
    lub jakiekolwiek inne zmiany), 
6) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 
    nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne  
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    udostępnianie Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie 
    przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 
7) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 
8) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) 
    lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci  
    kablowe i platformy cyfrowe, 
9) prawo do określania nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub 
    rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania  
    na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Utwory lub znaków towarowych  
    wykorzystanych w Utworach, 
10) prawo do wykorzystywania Utworów 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, 
11) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji Utworów, prawo do 
      rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworów oraz prawo  
      udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na  
      wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 
      Pola eksploatacyjne dotyczą także utworów będących częściami składowymi Utworów. 

          pkt 3 
W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do utworu na innych 
polach eksploatacji niż określone w pkt 2 ust. 2, Zamawiający zgłosi taką potrzebę Wykonawcy i 
strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach 
eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach takich jak określone w niniejszej umowie. 
Za przeniesienie całości autorskich praw majątkowych Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
dodatkowe wynagrodzenie poza przyznanym w ramach dofinansowania projektu.  
         pkt 4 
1.Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony utwór jest wolny od wad fizycznych         i 
prawnych, służą mu wyłącznie majątkowe prawa autorskie do utworu w zakresie koniecznym do 
przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. 
Jeżeli po odebraniu utworu okaże się, iż utwór ma wady fizyczne, prawne lub nastąpiły inne 
okoliczności uniemożliwiające korzystanie z utworu i przysługujących przez Zamawiającego praw, 
Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest do dostarczenia 
innej wersji utworu wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w niniejszej umowie oraz 
naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. Nadto Wykonawca 
oświadcza, że rozporządzenie utworem nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i 
intelektualnej osób trzecich, w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do 
znaków towarowych. 
Jednocześnie w przypadku, gdy utwór wytworzony w ramach projektu składa się z innych 
utworów, do których Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe, Wykonawca 
oświadcza, iż posiada licencję umożliwiającą korzystanie z utworów składowych oraz 
upowszechnianie wypracowanych utworów w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu 
oraz udziela sublicencji na polach eksploatacji określonych w pkt 2 na rzecz Zamawiającego.  
       pkt 5 
Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem utworu, 
Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz 
wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko lub przystąpi do postepowania 
sądowego toczonego w stosunku do Zamawiającego oraz zaspokoi wszelkie związane z tym 
roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego zwróci Zamawiającemu całość pokrytych 
roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi 
prawnej. 
                 pkt 6 



Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w  
sposób ograniczający Zamawiającego w wykonaniu praw do utworu. W szczególności 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji utworu i decydowania    o 
zachowaniu ich integralności. 
      pkt 7 
1.Zamawiający udziela Wykonawcy na czas nieoznaczony, niewyłącznej licencji do korzystania z 
utworów. Licencja jest ważna na terytorium RP oraz za granicą. Licencja nie upoważnia do 
udzielania sublicencji ani przenoszenia jej na osoby trzecie – postanowienie niniejsze nie dotyczy 
prawa udzielania nieodpłatnych sublicencji na rzecz Partnerów. Zamawiającemu przysługuje 
prawo do wypowiedzenia licencji w formie pisemnej w dowolnym czasie, z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
2. Udzielenie licencji, o której mowa wyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:  
 1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie utworu w całości lub w części, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 
w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 
takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie 
tymi kopiami; 
 2) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od 
formatu, systemu lub standardu; 
 3) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów; 
 4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 
nadawanie i reemitowanie utworów w dowolnym systemie i standardzie, a także publiczne ich 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie; 
 5) rozpowszechnianie utworów w sieci Internet, a także w sieciach zamkniętych;  
 6) wykorzystywanie utworów do celów edukacyjnych i szkoleniowych.  
3. Udzielenie licencji na rzecz Wykonawcy na wszystkich wymienionych w ust. 2 polach 
eksploatacji zostaje dokonane nieodpłatnie.  
4. Korzystanie z licencji nie obejmuje gospodarczego, w tym zarobkowego jej wykorzystywania. 
Wykonawca z tytułu udzielonej licencji nie może uzyskiwać przychodów. 

 
§ 4 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac opisanych wyżej od dnia zawarcia 
umowy i zakończyć ich realizację do  końca czerwca 2018 r. Dokładna data realizacji inscenizacji 
zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy. 
2. Miejsce realizacji inscenizacji: Giżycko; na terenie miejskim pomiędzy ulicą Moniuszki, Aleją Wojska 
Polskiego, a Kanałem Łuczańskim, naprzeciwko hotelu St. Bruno w sąsiedztwie kościoła pod 
wezwaniem Ducha Świętego Pocieszyciela. 

       § 5 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonane czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                 zł brutto. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu faktury/rachunku najpóźniej  
w ciągu 7 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru usługi. 

3. Należność będzie płatna po  podpisaniu  pozytywnego protokołu odbioru usługi na rachunek nr 
:………….. w ciągu 21 dni od przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

4. Wykonawca wyszczególni na fakturze kwotę brutto za całość przedmiotu zamówienia oraz kwoty 
szczegółowe w podziale na zadania: 

a) opracowanie scenariusza i reżyserii inscenizacji zadania wkroczenia wojsk polskich 
gen. J.H. Dąbrowskiego i gen. J. Zajączka do Giżycka. 



b) Opracowanie i  wykonanie komentarza historycznego w trakcie inscenizacji. 
c) Wynajęcie historycznego uzbrojenia i sprzętu militarnego. 
d) Wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej przedsięwzięcia. 

3.  Wynagrodzenie płatne ze środków  pomocy finansowej Samorządu Województwa  
     Warmińsko -  Mazurskiego. 

 § 6 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie wykonania lub nienależytego 
wykonania usługi – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto . 

2.  Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania  
na ogólnych zasadach.  

3.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 § 7 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod 
rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

3. W przypadku zmian w stanie prawnym Wykonawcy, wpływających na realizację umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej Umowy, 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

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

Zamawiający       Wykonawca 
 
 

 


