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Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 

 

UMOWA  

o świadczenie specjalistycznego doradztwa prawnego w związku z postępowaniem 

przetargowym na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej 

nr …………………………… 

 

zawarta w Warszawie, w dniu ................ r., (dalej zwana „Umowa”), pomiędzy: 

Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu przy ul. Jacka Malczewskiego 

24, 26-609 Radom, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

0000784300, NIP: 7962990469, REGON: 383266132, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

- ______________________   

- ______________________  

działających na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 1 

do Umowy, 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod firmą „……….…” z siedzibą w …………………………….., zwaną dalej 

„Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w … pod 

numerem ... – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 2 

do Umowy, reprezentowaną przez ...1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr ……… do Umowy2, 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panią/Panem ……………, zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem 

osobistym seria i numer ………, o numerze PESEL ….., zamieszkałą/-ym pod adresem …,  

prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w ………….. – zgodnie z 

wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 

załącznik nr 2 do Umowy, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr ………. do Umowy3, 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

o następującej treści: 

 

§ 1.  

Oświadczenia Stron 

Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na 

podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), bez stosowania przepisów tej Ustawy. 

 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa członek organu spółki, wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 2.  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest specjalistyczna usługa prawna polegająca na opracowaniu 

dokumentacji prawnej na potrzeby postępowania o stworzenie i obsługę platformy cyfrowej, 

zwana dalej „Zadaniem”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „SOPZ”, 

stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie zgodnie z SOPZ oraz z ofertą Wykonawcy, 

stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy (dalej „Oferta”), w sposób który będzie kompletny i 

wyczerpujący ze względu na cel, któremu Umowa ma służyć.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę ze starannością wynikającą z zawodowego 

charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z zasadami profesjonalizmu 

zawodowego i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz z zachowaniem zasad 

bezstronności i poufności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień 

o stanie realizacji Zadania bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu żądania Zamawiającego. Jeżeli 

w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie niezawinionych przez 

Wykonawcę okoliczności, które dają podstawę do oceny, że Zadanie nie zostanie wykonane 

w ustalonych terminach, o których mowa w §10 Umowy, Wykonawca niezwłocznie pisemnie 

powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w realizacji 

Zadania, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Zamawiający może w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji 

Zadania lub jego części nie dłużej jednak niż łącznie o 60 dni. 

 

§ 3.  

Osoby, którym powierza się wykonywanie Zadania  

1. Umowa będzie wykonywana przez zespół w składzie określonym w wykazie osób 

stanowiącym załącznik nr 8.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub rozszerzenia składu zespołu realizującego 

Umowę.  

3. Zmiana składu osobowego zespołu, o którym mowa w ust. 1, wymaga spełnienia łącznie 

poniższych warunków: 

1) nowo wyznaczona do składu osoba musi posiadać co najmniej takie same kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe, jak osoba zastępowana; 

2) Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę osoby wyznaczonej do 

wykonywania Zadania.  

3) Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie nowej osoby do zespołu. 

4. W toku realizacji Zadania wszystkie osoby wykonujące Zadanie po stronie Wykonawcy 

posiadać będą uprawnienia radcy prawnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o 

radcach prawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 75) lub adwokata w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 

1982 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513) prawo o adwokaturze.       

 

§ 4.  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji Zadania na kwotę ………. zł netto 

(słownie: …...), do którego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ………. zł (słownie: 

…...) co daje wynagrodzenie w kwocie …………… zł brutto (słownie: …...), przy czym: 
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1) za wykonanie części Zadania, o której mowa w pkt II. 1 SOPZ wynagrodzenie wynosić 

będzie …........... netto, tj. ….... brutto 

2) za wykonanie części Zadania, o której mowa w pkt II. 2 SOPZ, wynagrodzenie wynosić 

będzie …........... netto, tj. ….... brutto 

3) za wykonanie części Zadania, o których mowa w pkt II. 3 i pkt II. 4 SOPZ, 

wynagrodzenie wynosić będzie łącznie …........... netto, tj. ….... brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z 

tytułu wykonania Zadania, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego – na 

warunkach określonych w § 6 Umowy – praw autorskich do wszystkich utworów powstałych 

w związku z wykonaniem Umowy, zwanych dalej „Utworami”. Wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia autorskich praw majątkowych, uwzględnione w wynagrodzeniu wskazanym w 

ust. 1 powyżej, wynosi ….......... zł brutto (słownie: …...) 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi każdorazowo przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ………, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Fakturę VAT należy przesłać 

Zamawiającemu na adres faktury@fppp.gov.pl. Podstawą wystawienia faktury VAT będą 

sporządzone i podpisane przez Strony protokoły odbioru Zadania, o których mowa w § 5 

ust. 1 Umowy .  

4. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego odsetek ustawowych. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu 

realizacji Umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5.  

Odbiór przedmiotu Umowy  

1. Zamawiający dokona odbioru Zadania na podstawie trzech protokołów odbioru, zwanych 

dalej łącznie Protokołami, a każdy z nich oddzielnie Protokołem. Każda z części Zadania 

określonych w  pkt II. 1 i II. 2 SOPZ zostanie odebrana osobnym Protokołem, a części Zadania 

określone w pkt II. 3 i II.4 SOPZ, zostaną odebrane łącznie trzecim Protokołem, który 

jednocześnie będzie protokołem końcowym realizacji Zadania. Wzór Protokołu stanowi 

załącznik nr 5 do Umowy. 

2. Zamawiający sporządzi i doręczy Wykonawcy każdy z Protokołów w terminie 5 dni roboczych 

od dnia przesłania przez Wykonawcę dokumentów/wzorów dokumentów, których dotyczy 

dany Protokół. Każdy Protokół zostanie przesłany na adres Wykonawcy wskazany w 

komparycji Umowy. Następnie, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od 

Zamawiającego każdego z Protokołów Wykonawca podpisze Protokół i doręczy go na adres 

Zamawiającego wskazany w komparycji.   

3. Zamawiający zgłosi w Protokole zastrzeżenia, jeżeli stwierdzi, że Zadanie lub jego część, 

podlegającą odbiorowi, wykonano w sposób niezgodny z Umową. 

4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w Protokole, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy stosowny 

termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych od dnia przesłania Protokołu, w celu usunięcia 

stwierdzonych protokołem wad. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. Odbiór Zadania 

po usunięciu wad odbywa się na zasadach wskazanych w ust. 2 – 4. 

mailto:faktury@fppp.gov.pl
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5. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający może, w terminie kolejnych 5 dni roboczych, odstąpić w całości lub 

części od Zadania i potrącić z wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, karę umowną 

określoną w § 7 ust. 1. 

 

§ 6.  

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, Wykonawca:  

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w 

wyniku realizacji Umowy; 

2) udziela Zamawiającemu prawa zależnego do utworów, tj. zezwala Zamawiającemu na 

korzystanie z opracowań utworów i rozporządzanie tymi opracowaniami.  

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje sukcesywnie,  

tj. w odniesieniu do utworów powstałych w związku z wykonywaniem Zadania z dniem 

zapłaty wynagrodzenia za tę część Zadania, w ramach której powstał utwór, 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 – przy 

użyciu dowolnych technik; 

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. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy i 

nośników, na których utwory zostały utrwalone. Wykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo złożyć oświadczenie, w brzmieniu wskazanym w Załączniku nr 6. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Zadanie lub jakąkolwiek jego część będzie 

przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) i nie naruszy praw osób trzecich (w tym autorskich 

praw majątkowych), a przekazane Zamawiającemu utwory będą wolne od obciążeń 

prawami tych osób.  

5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie 

z utworów uzyskanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy przez 

Zamawiającego lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej 

przysługujące tym osobom, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takich roszczeniach, 

a Wykonawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie 

w związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z 
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tym przeciwko Zamawiającemu lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu 

naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca przystąpi do postępowania w 

charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją 

uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty 

obsługi prawnej zasądzone od Zamawiającego lub jego następców prawnych. 

 

§ 7.  

Kary umowne 

1. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od części lub całości Zadania w przypadku, o 

którym mowa w § 5 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. W razie niewykonania Zadania lub jego części w terminach wskazanych w § 10 ust. 2 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % (słownie: jeden procent) 

wynagrodzenia przewidzianego za realizację tej części Zadania, której dotyczy 

niedotrzymanie terminu, wskazanego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie 

więcej niż 30% tego wynagrodzenia przysługującego za daną część Zadania. Kara umowna 

za przekroczenie terminu realizacji danej części Zadania określonego w § 10 ust. 2 Umowy 

podlega naliczeniu niezależnie od kar umownych naliczonych za przekroczenie terminów 

realizacji innych części Zadania.  

3. Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od Umowy nie pozbawia Zamawiającego roszczenia 
o zapłatę kary umownej zastrzeżonej na wypadek uchybienia terminowi, o której mowa w 
ust. 2.  

4. Niezależnie od naliczenia innych kar określonych niniejszym paragrafem, za naruszenie 

któregokolwiek z postanowień zawartych w § 9 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy 00/100) za każde 

naruszenie.  

5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający 

może potrącić z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak 

pomniejszone wynagrodzenie wypłacić Wykonawcy 

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.  

 

§ 8.  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w całym okresie obowiązywania Umowy 

aktualnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej, w zakresie objętym 

przedmiotem Umowy, na sumę ubezpieczenia stanowiącą równowartość co najmniej 1 

000 000,00 zł. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 7 do Umowy.  

2. Jeśli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Umowy Wykonawca, w terminie 3 dni 

od dnia wygaśnięcia polisy, zobowiązany jest do zawarcia i przedstawienia Zamawiającemu 

kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej, z zachowaniem 

ciągłości ubezpieczenia.  

 

§ 9. 

Poufność i ochrona danych osobowych 

1. Wszelkie dokumenty oraz inne informacje w jakiejkolwiek formie otrzymane przez 

Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy nie będą, pod żadną postacią, 
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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 oraz 

inne informacje przekazane Wykonawcy pozostają własnością Zamawiającego.  

2. 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. Żądanie może zostać złożone przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej, 

o którym mowa w § 5 ust. 2 lub na piśmie na adres siedziby Wykonawcy. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności jest bezterminowe, w szczególności nie wygasa z 

chwilą wygaśnięcia niniejszej Umowy. 

4. Strony zobowiązują się do zgodnej z prawem i rzetelnej ochrony danych osobowych 

uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Strony oświadczają, że znane są 

im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności 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) i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych. 

5. Strony oświadczają, że są administratorami danych osobowych swoich pracowników i 

współpracowników, przedstawicieli oraz posiadają podstawę prawną do ich przetwarzania, 

w tym do udostępnienia. 

6. W związku z koniecznością realizacji Umowy Strony udostępniają sobie wzajemnie dane 

osobowe swoich przedstawicieli i pracowników zaangażowanych w wykonanie Umowy, w 

szczególności: 

a)     imię (imiona) i nazwisko, 

b)     stanowisko służbowe/funkcja, 

c)     adres e-mail, 

d)     numer telefonu. 

7. Strona, której udostępniono dane osobowe, staje się ich administratorem z chwilą ich 

udostępnienia. 

8. Strony zobowiązują się, że udostępnione dane będą przetwarzać wyłącznie w celu 

określonym w Umowie i w zakresie niezbędnym do jej realizacji. 

9. Każda ze Stron wykonuje we własnym zakresie obowiązki wynikające z rozdziału III ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

10. Każda ze Stron zobowiązana jest stosować odpowiednie środki techniczno-organizacyjne 

zapewniające właściwą ochronę danych, w tym środki wskazane w art. 32 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych oraz wykonywać inne obowiązki nałożone przez ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych na administratora danych. W szczególności każda ze 

Stron zapewnia, aby dostęp do danych osobowych przedstawicieli i pracowników 

zaangażowanych w wykonanie niniejszej umowy miały wyłącznie osoby upoważnione w myśl 

art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

11. W przypadku, gdy jedna ze Stron poniesie szkodę w związku z nieprawdziwością oświadczeń 

zawartych w niniejszym paragrafie  lub w związku z naruszeniem przez drugą ze Stron 

przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwłaszcza, gdy zostanie 

nałożona jakakolwiek kara pieniężna, zobowiązanie do uiszczenia odszkodowania na rzecz 

osoby trzeciej, dana Strona ma prawo zażądać od drugiej Strony pokrycia poniesionych 
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szkód, w tym zwrotu kosztów związanych z postępowaniem sądowym lub innym właściwym 

postępowaniem w zakresie w jakim szkody te wynikają z działania lub zaniechania Klienta, a 

także z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do powstania szkody lub nałożenia kary. 

 

§ 10.  

Termin realizacji Zadania i obowiązywanie Umowy  

1. Umowa zawarta zostaje na czas realizacji Zadania, jednak nie dłużej niż na czas określony 3 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poszczególnych części Zadania w terminach: 

a) w zakresie części Zadania wskazanej w pkt II.1 SOPZ – w terminie …... dni od zawarcia 

Umowy; 

b) w zakresie części Zadania wskazanej pkt II.2 SOPZ – w terminie …... dni od zawarcia 

Umowy; 

c) w zakresie części Zadania wskazanych w pkt II.3 i II.4 SOPZ – w terminie …... dni od 

zawarcia Umowy. 

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy i nadzoru nad 

realizacją Umowy, w szczególności do podpisywania protokołów odbioru, ze strony 

Zamawiającego upoważnieni są:  

1) …………………. 

2) …………………. 

2. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy ze strony 

Wykonawcy upoważnieni są: 

1) …………………. 

2) …………………. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy w rozumieniu ust. 4.    

4. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Strony zgodnie poddają 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego.  

6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

8. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to rozumieć dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

9. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Zamawiającego 

2) załącznik nr 2 – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / wyciąg z Centralnej Ewidencji 

Działalności Gospodarczej Wykonawcy 

3) załącznik nr 3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zadania; 

4) załącznik nr 4 – kopia oferty Wykonawcy; 

5) załącznik n 5 – wzór Protokołu Obioru; 

6) załącznik nr 6 – wzór oświadczenia ws. praw autorskich; 
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7) załącznik nr 7 – kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy; 

8) załącznik nr 8 – wykaz osób. 

 

 

 

..............................................              ................................................ 

        ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA      
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Załącznik 5 do  

Umowy nr …… 

z dnia …… 

 

Wzór Protokołu odbioru realizacji części Zadania, wskazanej w pkt. …… SOPZ 

 

Protokół Odbioru 

Data Przekazania/Odbioru: 

 

Przedmiot odbioru: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uwagi i zastrzeżenia Stron*. 

Ze strony Zamawiającego:  

 

 

 

 

 

Ze strony Wykonawcy:  

 

 

 

 

 

Data podpisania: ____________________ 

 

Zamawiający        Wykonawca 
 

*jeżeli występują 
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        Załącznik Nr 6 

        do umowy nr ……………………..                

        z dnia …………………. 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

[Dane osoby lub podmiotu składającego oświadczenie zgodnie z umową, której 

oświadczenie dotyczy] 

 

niniejszym oświadczam/oświadcza, iż: 

1. Wykonana w ramach realizacji umowy nr ……………………… z dnia 

……………………,  jest  dziełem/utworem autorskim, nie powiela w całości lub części  

treści już istniejących, podlegających ochronie prawno-autorskiej w rozumieniu 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz.  1231, z późn. zm. ). 

2. Przeniesione na mocy ww. umowy autorskie prawa majątkowe nie są ograniczone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich w sposób uniemożliwiający lub stanowiący 

przeszkodę do należytego wykonania umowy. 

3. W przypadku gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Fundację Platforma 

Przemysłu Przyszłości z praw uzyskanych na mocy ww. umowy wyjdzie na jaw, że 

niniejsze oświadczenie jest niezgodne z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi 

wobec Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z roszczeniami majątkowymi lub 

niemajątkowymi, wszelkie szkody Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości 

powstałe z tego tytułu zostaną przeze mnie pokryte/zostaną pokryte przez 

…………………….[nazwa podmiotu]. 

 

 

 

       

 ………………………………………………… 

         (data, podpis) 

 

 

 

 


