
 

 

 Załącznik Nr 1 do zaproszenia 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na specjalistyczne doradztwo prawne w zakresie 
wypracowania modelu współpracy Zamawiającego z różnymi podmiotami w ramach powstającej 

platformy cyfrowej  

 

I. Przedmiotowe zamówienie dotyczy specjalistycznej usługi prawnej polegającej na opracowaniu 
dokumentacji prawnej, na  potrzeby planowanego przez Zamawiającego postępowania o stworzenie 
i obsługę platformy cyfrowej, która będzie dostępna w trybie online (dalej zwanej „Platformą 
Cyfrową”), w celu budowania ekosystemu przemysłu 4.0 w Polsce.  

II. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie specjalistycznej dokumentacji prawnej (zwane dalej 
„Zadaniem”), polegające na: 

1. opracowaniu dokumentu przedstawiającego szczegółowy docelowy model prawny 

funkcjonowania Platformy Cyfrowej, zgodny z założonym modelem biznesowym 

przedstawionym w pkt. III poniżej, ze szczególnym uwzględnieniem praw własności 

intelektualnej, ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Uszczegółowiony przez Zamawiającego 

model biznesowy  zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie po zawarciu Umowy; 

2. opracowaniu wzoru umowy o realizację Platformy Cyfrowej na potrzeby planowanego 
przetargu na stworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej, zgodnie z modelem realizacyjnym i 
biznesowym przyjętym przez FPPP, tj. metodologią ‘Agile’, uwzględniającego ryzyka 
projektowe w obszarze prawnym, zdefiniowane przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 3 oraz 
propozycję sposobów ich uniknięcia. W ramach opracowania wzoru umowy Wykonawca 
przygotuje na żądanie Zamawiającego odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawców do 
wzoru umowy, jakie pojawią się podczas postępowania mającego na celu wybór wykonawcy 
Platformy Cyfrowej, a także wprowadzi wynikające stąd zmiany do wzoru umowy 
przygotowanego przez Wykonawcę, 

3. sporządzenie pisemnej opinii prawnej dotyczącej analizy:  

a) modelu biznesowego uszczegółowionego przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 powyżej 
oraz  

b) zaproponowanego przez Wykonawcę modelu prawnego funkcjonowania Platformy 
Cyfrowej  

pod kątem ryzyk prawnych wynikających z powierzenia i zamieszczenia przez użytkowników 
Platformy Cyfrowej danych mogących stanowić: 

- dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  

- tajemnicę przedsiębiorstw reprezentowanych przez użytkowników Platformy Cyfrowej, 

4. opracowanie dokumentów, w tym regulaminu i polityki prywatności, określających zasady 
organizacji i działania Platformy Cyfrowej, zasady przetwarzania i wykorzystania danych 
wprowadzonych przez użytkowników Platformy Cyfrowej, w tym danych osobowych, prawa i 
obowiązki użytkowników Platformy Cyfrowej i FPPP, a także zasady odpowiedzialności FPPP i 
użytkowników. 

 

III. W szczególności Wykonawca wykona Zadanie biorąc pod uwagę następujące wymagania biznesowe 
FPPP w odniesieniu do wykonawstwa Platformy Cyfrowej: 

1. wytworzenie Platformy Cyfrowej w metodologii ‘Agile’, 

2. nabycie praw autorskich przez FPPP do tej części Platformy Cyfrowej, która będzie dedykowana 
i utworzona wyłącznie dla FPPP, 

3. Platforma Cyfrowa będzie udostępniana użytkownikom w środowisku chmurowym, 

4. całość rozwiązania obejmie także oprogramowanie typu COTS, a także narzędzia i usługi (IaaS, 
PaaS) udostępniane przez środowisko chmurowe, 



 

 

5. za całość usług związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem rozwiązania w 
środowisku chmurowym odpowiadać będzie wykonawca Platformy Cyfrowej, 

6. Wykonawca Platformy Cyfrowej odpowiadać będzie także za utrzymanie rozwiązania zgodnie 
z założonym SLA i modelem usług, 

7. wszelkie dane zgromadzone na Platformie Cyfrowej pozostaną własnością lub pozostaną 
w dyspozycji FPPP, 

8. model licencyjno-prawny musi przewidywać ewentualne zmiany umowy z wykonawcą 
Platformy Cyfrowej lub dostawcą usług chmurowych z uwzględnieniem przepisów prawa 
zamówień publicznych  

9. wzór umowy powinien przewidywać prawo opcji w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy 
Cyfrowej. 

W ramach przyjętego przez FPPP, jako jedynego możliwego agilowego modelu realizacyjnego dla Platformy 
Cyfrowej, Wykonawca opracuje m.in. założenia prawne dotyczące następujących obszarów: 

1. iteracyjny model realizacyjny, 

2. elastyczny model rozliczeń z wykonawcą Platformy Cyfrowej, 

3. zasady ustalania wymagań dla zespołu realizacyjnego, 

4. elastyczne procedury zmian umowy, 

5. zgłaszanie modyfikacji przedmiotu umowy, 

6. weryfikacja prac i odbiór, 

7. usługi gwarancyjne, naprawa błędów, 

8. tzw. exit plan, na wypadek zakończenia współpracy z wykonawcą Platformy Cyfrowej 
przed ukończeniem projektu. 


