ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
PRZEDMIOT I WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług
specjalistycznego doradztwa prawnego dotyczącego obszarów teleinformatycznych, wykonywanego
na zlecenie Biura Teleinformatyki Zamawiającego - Agencji Rynku Rolnego przez
wyspecjalizowanego w tym zakresie Wykonawcę - Kancelarię Prawną.
2. Wykonawca będzie realizował Zadanie w szczególności poprzez przygotowywanie opinii prawnych,
nanoszenie uwag na dokument, osobiste stawiennictwo, reprezentację/zastępstwo procesowe,
sporządzanie projektów pism, uzgadnianie / parafowanie dokumentu oraz inne formy świadczenia
usług doradztwa prawnego, adekwatne do charakteru czynności, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, której
kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalistą oraz że ma
wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłowe wykonanie Zadania, a także zobowiązuje się do jej
wykonywania przy zachowaniu najwyższej staranności, określonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).
3. Wykonawca będzie wykonywał Zadanie na podstawie poszczególnych zleceń Zamawiającego,
sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, każdorazowo przekazywanych
Wykonawcy w formie elektronicznej lub papierowej na adres poczty elektronicznej wskazany przez
Wykonawcę, zwanych dalej „Zleceniami”, dla których Zamawiający będzie prowadził stosowny Rejestr
zleceń. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu do akceptacji informację na temat liczby
godzin niezbędnych do wykonania każdego Zlecenia oraz terminu jego realizacji – Wykonawca jest
zobowiązany do przekazania tej informacji w terminie 1 dnia roboczego, licząc od dnia otrzymania
Zlecenia. Zmiana terminu realizacji Zlecenia wymaga zgody Zamawiającego. Terminem realizacji
może być każdy dzień roboczy, o którym mowa w ust. 5, w danym okresie rozliczeniowym.
4. W przypadku braku porozumienia Stron, w zakresie terminu realizacji Zlecenia, Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy termin wykonania Zlecenia uwzględniając stopień jego skomplikowania, nie
krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadku Zleceń szczególnie skomplikowanych nie krótszy niż 5 dni
roboczych.
5. Wraz ze Zleceniem Zamawiający dostarczy Wykonawcy kopie lub skany dokumentów będących w
posiadaniu Zamawiającego, dotyczących przedmiotu Zlecenia. W przypadku, gdy Zamawiający
stwierdzi, że ilość dokumentów dotyczących danego Zlecenia jest na tyle duża, że kopiowanie
wszystkich jest zbyt czasochłonne i kosztowne, Zamawiający udostępni Wykonawcy pełną
dokumentację w siedzibie Zamawiającego, w celu zapoznania się ze sprawą oraz przekaże
Wykonawcy kopie tych dokumentów, które Wykonawca uzna i wskaże, jako niezbędne do prawidłowej
realizacji Zlecenia. Przez „dzień roboczy” Strony zgodnie rozumieją każdy dzień od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Za wykonanie Zlecenia uważa się doręczenie Zamawiającemu materiałów potwierdzających lub
stanowiących rezultat wykonanych prac w formie pisemnej oraz przesłanie ich w wersji elektronicznej
na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w umowie. Wersje materiałów w formie
pisemnej oraz elektronicznej nie będą się różnić. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że
sporządzone ekspertyzy i opinie prawne będą podstawą do podejmowania decyzji zarządczych przez
Kierownictwo Zamawiającego, dlatego też opinie lub ekspertyzy powinny przedstawiać jednoznaczne
odpowiedzi lub rozwiązania problemów.
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7. Wykonawca wskaże adres poczty elektronicznej, na który Zamawiający będzie mógł przekazywać
Zlecenia i dokumenty, o których mowa w ust. 3.
8. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 5, zostaną udostępnione osobom wskazanym przez
Wykonawcę, w siedzibie Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień o
stanie realizacji powierzonych mu do wykonania Zleceń bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu
odpowiedniego żądania Zamawiającego, a także zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu
wglądu do wszelkich dokumentów związanych z wykonywanym Zleceniem. Jeżeli w toku
wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi powstanie okoliczności, które dadzą podstawę do oceny,
że określone Zlecenie nie zostanie wykonane w ustalonym terminie, niezwłocznie powiadomi
Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w jego realizacji, wskazując
prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.
10. Wykonawca zobowiązuje się do sumiennego, starannego i terminowego wykonywania Zleceń, a w
szczególności do:
a) dbania o dobre imię i interesy Zamawiającego,
b) realizowania ustalonej przez Zamawiającego strategii działania,
c) terminowości w wykonywaniu zadań wynikających z potrzeb Zamawiającego oraz organizacji
procesu pracy u Zamawiającego.
11. Osobiste stawiennictwo Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Karolkowej 30 w
Warszawie lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Warszawy, celem
świadczenia doradztwa prawnego odbywać się będzie poprzez mailowe lub telefoniczne umówienie
spotkania z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, chyba że krótsze terminy zostaną ustalone z
Wykonawcą. Na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1, zostanie
sporządzony wykaz wskazujący datę i godziny stawiennictwa Wykonawcy, o którym mowa w zd. 1,
obejmujący ten okres. Zamawiający – w sytuacjach szczególnych – zastrzega sobie prawo żądania
stawiennictwa Wykonawcy w dniu zgłoszenia takiej konieczności, po uwzględnieniu możliwości
logistycznych związanych z dojazdem. Powyższe może być zrealizowane również poprzez
wykorzystanie stanowisk telekonferencyjnych zlokalizowanych w siedzibie ARR. Wykonawcy
przysługuje wówczas wynagrodzenie za faktyczny czas przebywania w siedzibie Zamawiającego lub
udziału w telekonferencji.
12. Zlecenia będą wykonywane w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2018r. lub do
wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
Zamawiający szacuje orientacyjnie, iż umowa przewidziana jest na ……. godzin doradztwa prawnego
wg stawki określonej w §3 ust. 2 pkt 2 Umowy.
13. Umowa wygasa ze skutkiem ex nunc z dniem zapłaty faktury, która po zsumowaniu z uprzednio
zapłaconymi fakturami osiąga wysokość kwoty określonej w § 3 ust.1 Umowy.
14. W przypadku powstania praw autorskich do Utworów, podczas realizacji przedmiotu umowy, o
którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości
majątkowych praw autorskich, w ramach wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1, w zakresie i na
zasadach określonych w § 5 umowy.

§2
OSOBY, KTÓRYM POWIERZA SIĘ WYKONYWANIE ZADANIA
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1. Do wykonywania Zadania Wykonawca wyznaczy wyłącznie osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy oraz w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
.
2. Zmiana osób wyznaczonych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1 wymaga spełnienia łącznie
poniższych warunków:
1) nowo wyznaczona osoba musi posiadać co najmniej takie samo doświadczenie zawodowe,
jak osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy;
2) Zamawiający przed realizacją Zadania udzieli Wykonawcy zgody, w formie pisemnej, na
zmianę osoby wyznaczonej do wykonywania Zadania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany treści umowy, w rozumieniu § 10 ust. 2.
4. Zmiana osób wyznaczonych przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2
pkt 2 powoduje, iż Zamawiający i/lub jego następcy prawni mogą odstąpić od Umowy, w terminie 30
dni od powzięcia informacji o wystąpieniu zmiany osoby wyznaczonej do wykonywania Zadania,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy i/lub mogą dochodzić kary umownej zastrzeżonej w § 6 ust. 1
pkt 3.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami nie może przekroczyć kwoty 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)
netto. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy powierzania do wykonania Zleceń na kwotę
wynagrodzenia całkowitego wskazanego w zdaniu poprzednim i z tego tytułu Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia.
2. Na potrzeby wzajemnych rozliczeń Strony zgodnie przyjmują, że:
1) okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy i zwany jest dalej „okresem
rozliczeniowym”;
2) wynagrodzenie należne Wykonawcy za jedną godzinę (tj. 60 minut) wykonywania każdego
Zlecenia, wynosi ………………….. zł (słownie: ……………………… złotych) brutto i zwane jest
dalej „stawką godzinową”;
3) za wykonanie w danym okresie rozliczeniowym poszczególnych Zleceń Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie stanowiące równowartość iloczynu stawki godzinowej i liczby godzin
wykonywania każdego Zlecenia;
4) jeżeli którekolwiek Zlecenie będzie wykonywane w czasie obejmującym niepełną godzinę,
wówczas wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3, zostanie obliczone proporcjonalnie, przy
czym dla ustalenia tej proporcji wynagrodzenie należne za jedną minutę wykonywania
każdego Zlecenia wynosi 1/60 równowartości stawki godzinowej.
3. Wykonawca zapewniać będzie szczegółowe ewidencjonowanie godzin wykonywania usług za
poszczególne okresy rozliczeniowe oraz - na życzenie Zamawiającego – będzie przekazywał
informację w formie szczegółowych zestawień i opisów przepracowanych godzin, i udzielał
dodatkowych wyjaśnień.
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4. Rzeczywista liczba godzin wykonywania danego Zlecenia będzie zgodna z liczbą godzin wskazaną
przez Wykonawcę w trybie § 1 ust. 3.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
wykonania w danym okresie rozliczeniowym wszystkich Zleceń, w tym roszczenia z tytułu udzielenia
Zamawiającemu – na warunkach określonych w § 5 – praw do wszystkich utworów powstałych w
związku z wykonaniem tych Zleceń, zwanych dalej „Utworami”.
6. Koszty Wykonawcy związane z wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty noclegów, dojazdów
do siedziby Zamawiającego lub innego miejsca na terenie całego kraju, wskazanego przez
Zamawiającego, przejazdów międzymiastowych, przelotów, przejazdów taxi, wyżywienia, kserokopii,
połączeń IT, kuriera ponosi Wykonawca. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy w ustalonym
przez Strony zakresie i terminie, pomieszczenie biurowe w celu wykonywania zadań stanowiących
przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego.
7. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nastąpi w terminie 30 dni od daty
doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zaakceptowanej przez
Zamawiającego, w formie elektronicznej – format PDF – przesłanej na adres mailowy:
faktura@arr.gov.pl) lub na adres Zamawiającego:
Agencja Rynku Rolnego
ul Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

8. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie bez uwag przez Zamawiającego protokołu
odbioru, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy, obejmującego wszelkie zlecenia zrealizowane w
ramach danego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 4.
9. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze.
10. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za:
a. wykonanie i realizację przedmiotu umowy opisanego w § 1, dostarczenie utworu w
sposób i formie uzgodnionej przez strony umowy,
b. przeniesienie na Zamawiającego praw własności do nośników informacji,
na których zostanie dostarczony przedmiot umowy, o których mowa w § 5 ust. 11,
c. przeniesienie na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich, udzielenia
licencji na korzystanie z Utworu, praw pokrewnych do Utworu na wszystkich znanych
w dniu przeniesienia praw polach eksploatacji, wymienionych w umowie, w § 5 ust. 2
pkt 1-6,
d. przeniesienie na Zamawiającego wyłącznego prawa zezwalania wykonywania
zależnych praw autorskich do opracowań Utworu, na wszystkich znanych w dniu
przeniesienia praw polach eksploatacji wymienionych w umowie § 5 ust. 2 pkt 1-6,
e. przeniesienie na Zamawiającego praw własności do egzemplarzy utworu w formie
elektronicznej, na której Utwór został utrwalony,
f. zobowiązanie do niewykonywania osobistych praw autorskich do przedmiotu umowy,
g. zapewnienie, że rzeczywiści twórcy nie będą wykonywać przysługujących im
osobistych praw autorskich do przedmiotu umowy względem Zamawiającego, jej
licencjobiorców i następców prawnych,
h. wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie pola eksploatacji
uwzględnione w umowie.
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§4
ODBIÓR ZLECEŃ
1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia każdego okresu rozliczeniowego zostanie
sporządzony protokół odbioru wykonanych w tym okresie Zleceń, podpisany przez Wykonawcę i
Zamawiającego, zwany dalej „protokołem odbioru” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.
2. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:
1) dzień i miejsce odbioru poszczególnych Zleceń;
2) okres rozliczeniowy, za który zostaje sporządzony;
3) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń wobec wykonania
poszczególnych Zleceń.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3 Zamawiający zgłosi w protokole odbioru, jeżeli
stwierdzi, że którekolwiek Zlecenie wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy
stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych w protokole
odbioru wadliwości w wykonaniu Zleceń. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się usunąć
wadliwości w wykonaniu Zleceń w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego
wynagrodzenia z tego tytułu.
5. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający może
od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin, wyznaczony na podstawie ust.
4 lub żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 6 ust. 6 lit. b.
6. Usunięcie wskazanych w protokole odbioru wadliwości wykonania Zleceń w terminie, o którym
mowa w ust. 4, w pełni uwzględniające zastrzeżenia Zamawiającego, będzie stanowiło podstawę do
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
7. W przypadku wadliwego wykonania Zlecenia Zamawiający może – niezależnie od uprawnień
wskazanych w ust. 4 – żądać zmiany osoby, której Wykonawca powierzył wykonanie tego Zlecenia, a
Wykonawca zobowiązany jest takiej zmiany dokonać, przy czym nowo wyznaczona osoba musi
spełniać warunki określone w § 2 ust. 2 pkt 1.

§5
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, do
przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, wyłącznego prawa do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich, powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy do
korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy, w całości i we fragmentach z możliwością jego
przetwarzania. W przypadku tak powstałego Utworu, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas
nieoznaczony, nie ograniczonej terytorialnie, wyłącznej licencji, w tym zezwolenia na udzielanie
sublicencji na korzystanie z Utworu oraz zezwolenia na korzystanie i rozporządzenie opracowaniami
Utworu wraz z prawem udzielenia podmiotom trzecim dalszych zezwoleń na korzystanie i
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rozporządzenie opracowaniami Utworu. Zezwolenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
udzielane są na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 2 poniżej.
W przypadku, gdy podczas realizacji umowy powstaną prawa autorskie po zrealizowaniu umowy
Wykonawca wskaże, zakres przeniesionych na Zamawiającego praw bądź udzielonej Zamawiającemu
licencji oraz określi ich wartość w formie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do umowy.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje sukcesywnie, tj. w
odniesieniu do utworów powstałych w związku z wykonywaniem Zleceń w danym okresie
rozliczeniowym, z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru dotyczącego tego okresu
rozliczeniowego, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych
pól eksploatacji:
1) utrwalanie, trwałe lub czasowe, całości lub poszczególnych elementów – na dowolnych
nośnikach;
2) zwielokrotnianie – trwałe lub czasowe, całości lub poszczególnych elementów,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym utrwalanie Utworu i wytwarzanie
dowolną techniką egzemplarzy Utworu, przy użyciu dowolnych technik, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
3) rozpowszechnianie oraz publikowanie – w dowolny sposób, w całości lub w części, jak
również w połączeniu z innymi utworami;
4) wprowadzanie do obrotu (zarówno oryginału jak i egzemplarzy), najem oraz użyczenie – w
całości lub w części;
5) wprowadzanie (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) dowolnych zmian w
utworach, w tym: przystosowywanie, dokonywanie zmian układu, sporządzanie wyciągów,
streszczeń, skrótów, dokonywanie aktualizacji, łączenie z innymi utworami oraz tłumaczenie –
w odniesieniu do całości lub części;
6) w odniesieniu do utworów zmienionych zgodnie z pkt 5:
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie – w całości lub w części,
dowolną techniką i w dowolnej formie,
b) publikowanie oraz rozpowszechnianie (w tym wprowadzanie do obrotu, najem lub
użyczenie) – w całości lub w części.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Zadanie będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) i nie
naruszy praw osób trzecich (w tym autorskich praw majątkowych), a przekazane Zamawiającemu
utwory będą wolne od obciążeń prawami tych osób.
4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia wskazanego
w § 3 ust. 1 wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań
Utworu, (tj. prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami Utworu oraz udzielania zezwoleń
na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu), na wszystkich znanych w dniu przeniesienia
polach eksploatacji, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1-6.
5. Wykonawca powierza Zamawiającemu wykonywanie przysługujących mu osobistych praw
autorskich do Utworu bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na wszystkich znanych
w dniu przeniesienia polach eksploatacji. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do:
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a. dokonywania wszelkich zmian i przeróbek, w tym również do wykorzystywania przedmiotu
umowy, w części lub w całości oraz łączenia ich z innymi dziełami, nadzoru nad sposobem
korzystania z nich,
b. podejmowania decyzji o wykonywaniu prawa autorstwa, tj. do podejmowania decyzji o
oznaczeniu Utworu, imieniem oraz nazwiskiem twórcy lub rozpowszechniania ich anonimowo,
c. do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Wykonawca niniejszym powierza Zamawiającemu wykonywanie w jego imieniu nadzoru autorskiego
nad sposobem korzystania z Utworu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego, jego następców prawnych
oraz podmiotów, którym Zamawiający (lub jego następca prawny) udzieli licencji na korzystanie z
utworu lub w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystnie z Utworu, przysługujących mu osobistych
praw autorskich do Utworu. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie
do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż rzeczywiści twórcy Utworu nie będą wykonywać
przysługujących im osobistych praw autorskich do Utworu (o których mowa w § 5 ust. 5) względem
Zamawiającego, jego następców prawnych oraz podmiotów, którym Zamawiający (następca prawny)
udzieli licencji na korzystanie z Utworu lub w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystanie z
Utworu.
8. W przypadku powstania przy wykonaniu przedmiotu umowy bazy danych podlegającej ochronie na
podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz.1402, z późn.
zm.), Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo do bazy danych.
9. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności Utworu.
10. Wykonawca wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych sprzedaje
Zamawiającemu elektroniczne nośniki informacji, na których Utwór został dostarczony.
11. Przeniesienie na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich, bądź udzielenie licencji na
korzystanie z Utworu, prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań
Utworu, o których mowa w ust. 1 i 2 na polach eksploatacji określonych w umowie oraz prawa
własności do egzemplarza Utworu, do nośników na których Utwór zostanie utrwalony i dostarczony,
przeniesienie na Zamawiającego praw pokrewnych oraz prawa do bazy danych, jeżeli taka powstanie
przy wykonaniu umowy - następuje z chwilą podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust.
1, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.
12. Wykonawca oświadcza, iż utwór nie będzie obciążony jakimikolwiek wadami prawnymi,
obciążeniami, prawami lub roszczeniami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z utworu przez
Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich, m.in. przysługujących takim osobom
osobistych lub majątkowych praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności
przemysłowej lub dóbr osobistych lub innych przysługujących im praw własności intelektualnej.
13. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę wobec Zamawiającego i/lub jego następców
prawnych z uzasadnionym roszczeniem opartym na twierdzeniu, że wykonany i dostarczony przez
Wykonawcę Utwór, narusza jej prawa, o których mowa w ust. 12, Zamawiającemu i/lub jego
następcom prawnym przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia
informacji o wystąpieniu do Zamawiającego z roszczeniem przez osobę trzecią, z zastrzeżeniem § 6
ust. 7 umowy.
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14. W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego i/lub jego następców prawnych roszczenia
związanego z twierdzeniem przedstawionym w ust. 12, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić
Zamawiającemu i/lub jego następcom prawnym na swój koszt ochronę prawną oraz ponieść wszelkie
konsekwencje finansowe zaistniałego sporu, w tym pokryć wszelkie szkody Zamawiającego powstałe
na skutek wywiedzenia stosownego roszczenia, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się
ponieść koszty nabycia wszelkich majątkowych praw autorskich do Utworu.
15. Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji na korzystanie z Utworu, z innych
powodów niż wystąpienie następujących przypadków:
a)
zwłoka Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia trwająca dłużej niż 30 dni,
pod warunkiem uprzedniego wezwania Zamawiającego do zapłaty z wyznaczeniem
terminu na jej dokonanie nie krótszym niż 14 dni i bezskutecznego upływu tego
terminu,
b)
istotnego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji i pomimo
pisemnego wezwania do zaniechania działań stanowiących istotne naruszenie licencji,
nie zaniechania przez Zamawiającego wskazanych działań w terminie wyznaczonym
w wezwaniu, nie krótszym jednak niż 7 dni, licząc od otrzymania wezwania przez
Zamawiającego.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Wykonawca jest uprawniony jest do wypowiedzenia
licencji na korzystanie z Utworu, z zachowaniem 2 (słownie: dwu) letniego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§6
KARY UMOWNE

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:
1) niewykonania przedmiotu umowy, w zakresie danego Zlecenia - w wysokości 100 %
wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy,
2) odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej Umowy, z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego - w wysokości 100 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1
umowy,
3) nienależytego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy, z
zastrzeżeniem przypadku naruszenia zobowiązania niewypowiadania licencji, określonego
w § 5 ust. 14 umowy, w wysokości 30% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.
1 oraz przypadku naruszenia zobowiązania uzyskania zgody na zmianę osoby
wyznaczonej do wykonywania Zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 - w wysokości
30% wartości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek
zmiany,
4) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, wynikających
z poufności, zawartych w § 8 umowy - w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 umowy – za każdy taki przypadek, lub/i w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o ww. naruszeniu Zamawiający może rozwiązać Umowę,
5) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie danego Zlecenia - w wysokości:
a) 1 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu Zlecenia, z przekroczeniem terminu, o którym mowa w § 1
ust. 4.
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1 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia usunięcia wad w wykonaniu Zlecenia, z przekroczeniem terminu, o których
mowa w § 4 ust. 4.
gdy Wykonawca nie uwzględni uwag, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy, w
wyznaczonym terminie, albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił
Zamawiający - w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy,
wystąpienia przez jakąkolwiek osobę wobec Zamawiającego z uzasadnionym
roszczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 13 umowy - w wysokości 20 % wartości
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
niezrealizowania Zlecenia polegającego na osobistym stawiennictwie w siedzibie
Zamawiającego, o którym mowa w §1 ust.11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1
Umowy za każde niezrealizowane Zlecenie.
b)

6)

7)

8)

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, z powodu rażącego naruszenia
przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy, o których mowa w § 9 ust. 3,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł.
3. W przypadku gdy, w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca nie zachowa ciągłości
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej, o którym mowa w § 7 Umowy lub w przypadku jego wygaśnięcia w trakcie Umowy i nie
dostarczenia Zamawiającemu przed terminem wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia
kolejnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ww. ubezpieczenia wraz z
dowodem opłacenia odpowiedniej składki ubezpieczeniowej obejmującego kolejny okres
obowiązywania Umowy, Zamawiający w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o ww.
okolicznościach może odstąpić od Umowy i/lub może żądać od Wykonawcy zapłaty Zamawiającemu
kary umownej w wysokości 30 % całkowitej wartości brutto Umowy, określonej w § 3 ust. 1.
4. W przypadku, gdyby kary umowne nie pokryły całkowicie szkód spowodowanych niewykonaniem
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
5. Strony wzajemnie ustalają, że Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
należności pieniężne wynikające z kar umownych, bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.
6. Kary umowne podlegają kumulacji.
7. Kary umowne płatne będą przez Wykonawcę w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich
zapłaty.
§7
ZABEZPIECZENIA
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej adekwatne do przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1,
ważne przez cały okres obowiązywania Umowy lub krótsze pod warunkiem, że będzie ono
przedłużane przez cały okres obowiązywania Umowy, na sumę ubezpieczenia stanowiącą
równowartość co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (pięć milionów złotych). Dokument potwierdzający
posiadanie ww. ubezpieczenia przez Wykonawcę wraz z dowodem opłacenia odpowiedniej składki
ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 5 do Umowy. W przypadku wygaśnięcia ww. ubezpieczenia,
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kolejnego dokumentu
potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ww. ubezpieczenia obejmującego kolejny okres
obowiązywania Umowy, zgodnego ze zdaniem pierwszym niniejszego paragrafu.
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§8
POUFNOŚĆ
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności danych uzyskanych podczas realizacji
Umowy.
2. Wszelkie dokumenty, dane oraz informacje w jakiejkolwiek formie otrzymane przez Wykonawcę od
Zamawiającego w związku z realizacją umowy nie będą, pod żadną postacią, prezentowane ani
udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia
Zamawiającego, chyba, że jest to konieczne dla prawidłowej realizacji przez Wykonawcę zobowiązań
wynikających z umowy. Wyżej wymienione dokumenty, dane oraz informacje przekazane Wykonawcy
pozostają własnością Zamawiającego.
3. Wszelkie informacje i dane osobowe uzyskane podczas realizacji Umowy będą wykorzystywane
wyłącznie do celów związanych z Umową, z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej ustawą o
ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu umowy
stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, a w
szczególności do zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym oraz zapewnienia Zamawiającemu kontroli nad procesem przetwarzania
powierzonych danych osobowych.
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania poufności wszelkich danych i informacji, jakie
uzyskały w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem Umowy, co do których Strony
uprzedziły się o ich poufnym charakterze, przy czym w każdym przypadku szczegółowy przedmiot
Umowy, rezultaty realizacji przedmiotu Umowy, architektura infrastruktury informatycznej
Zamawiającego oraz parametry jej pracy są informacją poufną Zamawiającego.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub
uczynieniem dostępną Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma
traktować jako poufną.
6. Strony niniejszym ustalają, że zobowiązanie do zachowania poufności informacji poufnych, o
których mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje między innymi:
1)
zakaz rozpowszechniania, kopiowania lub dystrybucji informacji poufnych osobom trzecim,
pośrednio bądź bezpośrednio;
2)
zakaz ujawniania informacji poufnych lub udostępniania ich osobom trzecim, pośrednio bądź
bezpośrednio;
3)

zakaz przekazywania informacji poufnych osobom trzecim, pośrednio bądź bezpośrednio;

4)
zakaz potwierdzania i/lub składania komentarzy dotyczących informacji poufnych wobec osób
trzecich, pośrednio bądź bezpośrednio;
5)
zakaz wykorzystywania lub posługiwania się informacjami poufnymi, pośrednio bądź
bezpośrednio, w celu uzyskania korzyści przez Wykonawcę lub inne osoby trzecie.

7. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania informacji poufnych do jakichkolwiek innych celów,
poza celami zawartymi w Umowie.
8. Zobowiązanie do zachowania poufności, obowiązuje Strony oraz zatrudnianych w ich
przedsiębiorstwach pracowników, osoby wykonujące czynności na podstawie umowy zlecenia, umowy
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o dzieło lub umów o podobnym charakterze oraz wszystkie inne osoby wykonujące czynności na
rzecz Strony.
9. Każda ze Stron zobowiązuje się do niewykorzystywania, ani przekazywania jakimkolwiek osobom
trzecim informacji poufnych, w szczególności do prowadzenia jakiejkolwiek działalności
konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez drugą ze Stron, ani też do zakłócenia
lub wpływania w inny negatywny sposób na plany lub działania drugiej ze Stron, w tym zdobywania
przewagi nad podmiotami konkurencyjnymi w organizowanych przez Zamawiającego postępowaniach
o udzielenie zamówień publicznych.
10. Ograniczenia w wykorzystywaniu, posługiwaniu się oraz ujawnianiu informacji poufnych,
określonych w niniejszym paragrafie nie mają zastosowania do informacji:
1) wykorzystywanych lub ujawnianych po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej
na piśmie, lub
2) ujawnianych organom rządowym, administracyjnym, samorządowym lub sądowym na ich
żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony uzgadniają, iż informacjami poufnymi nie są
informacje, wiedza, dokumenty, które:
1) w chwili ujawnienia są opublikowane lub publicznie znane, inaczej niż na skutek naruszenia
niniejszej Umowy,
2) znajdowały się już w posiadaniu Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności, i nie
zostały uzyskane, pośrednio lub bezpośrednio, od Zamawiającego,
3) Wykonawca uzyskał z innego źródła niż Zamawiający, bez naruszenia przez Wykonawcę ani
przez to źródło żadnego zobowiązania do zachowania poufności,
4) zostały niezależnie wytworzone przez Wykonawcę bez naruszenia niniejszej Umowy i bez
jakiegokolwiek korzystania z informacji poufnych otrzymanych od Zamawiającego.
12. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje także w okresie 5 lat po ustaniu
obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności upływu czasu czy wypowiedzenia, o
ile przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują dłuższego okresu.
13. Wszelkie dokumenty w jakiejkolwiek formie otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego,
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić do siedziby Zamawiającego, na każdorazowe żądanie
Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od złożenia takiego żądania, z zastrzeżeniem ust. 4.
Żądanie może zostać złożone przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w
§ 1 ust. 6 lub na piśmie na adres siedziby Wykonawcy.
14. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić bez wezwania dokumentację, dotyczącą Zleceń
realizowanych w danym okresie rozliczeniowym, w terminie 10 dni roboczych liczonych od podpisania
protokołu odbioru dotyczącego tego okresu rozliczeniowego.
15. Po ustaniu obowiązywania Umowy z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności upływu czasu czy
wypowiedzenia każda ze Stron zobowiązane jest na wniosek drugiej Strony do zwrotu lub do
zniszczenia informacji, jakie otrzymała od drugiej Strony w związku z wykonywaniem Umowy.
16. Wykonawca zobowiązuje się, przy realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, do
przestrzegania obowiązujących postanowień zawartych w „Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla
Kontrahentów” - stanowiących załącznik nr 3 do Umowy. W przypadku zmian „Wytycznych
bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów”, Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego,
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o nowych wytycznych i przekazania Wykonawcy ich aktualnej
wersji.
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§9
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia,
liczonym od końca miesiąca kalendarzowego, w którym dokonano wypowiedzenia. Wypowiedzenie
winno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy, w szczególności :
1) w przypadku, co najmniej 5-dniowej zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek Zlecenia
bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu ;
2) wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub ewidencji;
3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy;
4) gdy łączna suma naliczonych kar umownych na podstawie § 6 ust. 1 - 3 przekroczy 40%
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy;
5) nie przestrzegania przez Wykonawcę Wytycznych, o których mowa w § 8 ust. 16 Umowy.
4. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, bądź
odstąpienia od umowy, Wykonawca w terminie 30 dni od daty rozwiązania bądź odstąpienia od
umowy, sporządzi Wykaz zleceń obejmujący okres do dnia odstąpienia bądź rozwiązania Umowy. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należnego z tytułu czynności
wykonanych.
5. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności - nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstaw je
uzasadniających.
6. W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może w takim przypadku żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Zleceń upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego:
1. …………………………………, adres poczty elektronicznej: ………………………..;
2. …………………………………, adres poczty elektronicznej: ………………………..;
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3. …………………………………, adres poczty elektronicznej: ………………………..;

2) ze strony Wykonawcy:
1. …………………………………, adres poczty elektronicznej: ………………………..;
2. …………………………………, adres poczty elektronicznej: ………………………..;
3. …………………………………, adres poczty elektronicznej: ………………………..;

2. Strony zgodnie ustalają, że przez Zamawiającego w treści niniejszej umowy należy rozumieć
Agencję Rynku Rolnego, a także jej następców prawnych i/lub nowy podmiot, który przejmie zadania
Agencji Rynku Rolnego.
W sytuacji ziszczenia się przekształceń prawnych Zamawiającego poprzez utratę bytu przez Agencję
Rynku Rolnego i utworzenie nowego podmiotu pod nazwą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
(KOWR), stosownie do Rządowego projektu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - Druk
nr 1216 wraz z projektem ustawy ją wprowadzającej Rządowego projektu ustawy - Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - Druk nr 1217 zamieszczonych na
stronie Sejmu RP, następca prawny Zamawiającego wstąpi w ogół praw i obowiązków wynikających z
Umowy. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o utworzeniu i danych nowego podmiotu.
Zmiana ta nie stanowi zmiany treści Umowy.
W innym przypadku ewentualnych przekształceń prawnych Stron, Wykonawca zapewni ciągłość
realizacji Umowy przez następcę, który przejmie działania Wykonawcy, Zamawiający dołoży wszelkich
starań, aby została zachowana ciągłość realizacji Umowy przez następcę, który przejmie zadania
Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w szczególności:
a) w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego, miejscem świadczenia i realizacji przedmiotu
Umowy będzie nowy adres siedziby Zamawiającego;
b) w przypadku zmiany „Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów”, wiążąca
będzie nowa treść ww. dokumentu, pod warunkiem przekazania jej treści w formie pisemnej
lub co najmniej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, wskazany w § 10 ust. 1 pkt 2
Umowy;
c) zmiana związana z warunkami płatności może dotyczyć przesunięcia terminu płatności
należnej za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, o okres niezbędny do
uzyskania środków finansowych;
d) zmiana terminów - w przypadku zajścia siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się
nadzwyczajne okoliczności (takie jak: klęski żywiołowe, strajki, katastrofy) jak również ze
względu na przedłużający się termin zawarcia Umowy spowodowany postępowaniem
odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem - gdy wykonanie przedmiotu
Umowy, w pierwotnym terminie, nie leży w interesie publicznym.
4. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą podlegać
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową ma zastosowanie prawo polskie, a w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
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6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy, zrozumiał jej treść i nie zgłasza do niej
żadnych zastrzeżeń.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
8. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
Załącznik nr 1

-

Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2

-

Wzór Zlecenia

Załącznik nr 3

-

„Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów”

Załącznik nr 4

-

Protokół odbioru

Załącznik nr 5

-

Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Załącznik nr 6

-

Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 7

-

Dokumenty ewidencyjne Wykonawcy

Załącznik nr 8

-

Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy:
….................................................................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................................................
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Przystępując do udziału w zapytaniu ofertowym na świadczenie specjalistycznego doradztwa prawnego dotyczącego obszarów
teleinformatycznych, wykonywanego na zlecenie Biura Teleinformatyki ARR przez wyspecjalizowaną w tym zakresie Kancelarię Prawną
oświadczam, że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

Lp.

Imię
i nazwisko

Opis kwalifikacji zawodowych
umożliwiający ocenę spełnienia warunku
- dysponowanie co najmniej 6 osobami z tytułami radców prawnych, adwokatów lub
prawnika zagranicznego, wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę
Okręgowej Izby Radców prawnych lub listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową
Radę Adwokacką, wykonujących zawód radcy prawnego, adwokata lub prawnika
zagranicznego od co najmniej 3 lat.

1.

2.

3.

………………………. , dnia ………….. 2017 r.
(miejscowość)
………………………………………
Wykonawca
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Informacja
o podstawie do dysponowania
osobą

Załącznik nr 2
FORMULARZ ZLECENIA
Do: ………………………………………….
Imię i nazwisko osoby zlecającej: …………………………..
Telefon i e-mail: …………………………..
I. UZUPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY:
Dokładny opis zlecenia ze wskazaniem oczekiwanego sposobu realizacji:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Forma realizacji zlecenia (proszę zakreślić wybraną formę):
Opinia prawna/ analiza prawna
Doradztwo i konsultacje
Postępowanie przetargowe
Sporządzenie projektu umowy
Przygotowanie dokumentacji
Projekt pisma, odpowiedzi lub uzasadnienia
Uzgodnienie dokumentu, nanoszenie uwag, weryfikacja
Udział w negocjacjach
Osobiste stawiennictwo (w tym spotkania)
Reprezentacja/zastępstwo procesowe
Parafowanie dokumentu
Inne:…………………………...
Oczekiwany termin realizacji zlecenia:…………………. dni robocze/ych.
Najpóźniejszy możliwy termin realizacji zlecenia: ……..………………….
Przewidywany okres rozliczeniowy: …………………..…………………….
………………………………………………
( podpis osoby zlecającej )

II. UZUPEŁNIA WYKONAWCA:
W imieniu……………………………. przyjmuję zlecenie do realizacji i OŚWIADCZAM, iż Wycena
opracowania dot. niniejszego zlecenia przedstawia się następująco:
Maksymalny przewidywany czas pracy: …………………. godzin
Osoba realizująca Zlecenie:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Osoby zaangażowane w realizację Zlecenia:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
( podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3
„Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów”
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Załącznik nr 4
PROTOKÓŁ ODBIORU DO UMOWY ……………….
za okres rozliczeniowy …………………………..
W dniu ……………………. Zamawiający dokonał odbioru łącznie zrealizowanych usług przez
Wykonawcę w miesiącu ………………………… w wymiarze …………………….... godzin świadczenia
usług i doradztwa prawnego ( Zlecenia od nr …………do nr………………………….)
Ocena prawidłowości realizacji zamówienia zgodnie z Umową:
Stwierdzono, że praca odpowiada/nie odpowiada warunkom Umowy i Zamawiający (proszę zakreślić
wybraną odpowiedź):
dokonuje odbioru bez zastrzeżeń,
dokonuje odbioru z następującymi uwagami i zastrzeżeniami:
………………………………………………………………………………………............………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
W związku z uwagami i zastrzeżeniami strony ustaliły co następuje (jeżeli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……............………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

Tym samym do wypłaty kwalifikuje się wynagrodzenie w kwocie:
……………………………………………

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Potwierdzam zrealizowanie przez Wykonawcę wyżej wymienionej usługi

..........................................................................
(Imię i nazwisko, pieczątka Zamawiającego)

Potwierdzam zrealizowanie wyżej wymienionej usługi na rzecz Zamawiającego

..........................................................................
(Imię i nazwisko, pieczątka Wykonawcy)
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Załącznik nr 5
Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

19

Załącznik nr 6

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, iż podczas realizacji przedmiotu umowy powstały prawa
autorskie do Utworów i przeniósł na Zamawiającego, w szczególności majątkowe
prawa autorskie do Utworów/udzielił licencji na korzystanie z Utworów, w ramach
wynagrodzenia przewidzianego w § 3 ust. 1 umowy, zgodnie z postanowieniami
umowy nr …. zawartej pomiędzy ………………….. dnia ………… , w następującym
zakresie:
…………………………………………………….
…………………………………………………….

których łączna wartość stanowi kwotę:
……………………………………………..
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Załącznik nr 7
Kopia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
dot. Wykonawcy
lub
Kopia wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dot.
Wykonawcy
i
Kopia umowy spółki cywilnej Wykonawcy (w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej w formie spółki cywilnej)
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Załącznik nr 8
Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Wykonawcy (jeśli konieczne)
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