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ZP/2020/4 
Załącznik Nr 2 do IWZ 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH nr …………………………… 

 

zawarta w Warszawie, w dniu ................ r., 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 pod numerem KRS 0000784300, legitymującą się numerem REGON: 383266132 i 

NIP: 7962990469, reprezentowaną przez uprawnionych do łącznej dwuosobowej reprezentacji: 

1. …………………………………………………..   

2.  ………………………………………………….. 

- zwaną dalej „Zamawiającym”; 

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 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1.  

Oświadczenia Stron 

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

podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843). 

 

§ 2.  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej „Zadaniem”, jest świadczenie usług kompleksowego, 

specjalistycznego doradztwa prawnego, w zakresie określonym w Szczegółowym Opisie 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamowienia oraz z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 4 do umowy.  

3. Wykonawca będzie wykonywał Zadanie poprzez: 

1) konsultacje telefoniczne, 

2) osobiste stawiennictwo, sporządzanie pisemnych opracowań. Osobiste stawiennictwo będzie 

następowało stosownie do zapotrzebowania, w terminach ustalonych przez Strony, jednak nie 

rzadziej niż raz w tygodniu w wymiarze co najmniej 3 godzin zegarowych. Wykonawca 

na wniosek Zamawiającego będzie uczestniczył w spotkaniach roboczych wewnętrznych oraz w 

spotkaniach zewnętrznych, 

3) zastępstwo przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub innymi organami orzekającymi, 

w tym Krajową Izbą Odwoławczą, we wszystkich instancjach, w sprawach związanych z 

działalnością Zamawiającego. 

4. Wykonawca będzie wykonywał Zadanie, w formach określonych w ust. 3 pkt 2 i 3, na podstawie 

poszczególnych zleceń Zamawiającego, zwanych dalej „Zleceniami”, sporządzonych według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do umowy, każdorazowo przekazywanych Wykonawcy w formie 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza 

możliwość przeprowadzenia konsultacji z Wykonawcą w sprawie terminu i liczby roboczogodzin 

niezbędnych do wykonania Zlecenia w drodze kontaktów email, jednak to Zamawiający podejmie 

ostateczną decyzję o liczbie godzin przeznaczonych na realizację Zlecenia. 

5. Realizacja Zadania w formie konsultacji telefonicznych nie wymaga sporządzenia Zlecenia. 

6. Za wykonanie Zlecenia w zakresie sporządzenia pisemnego, podpisanego opracowania uważa się 

przesłanie go Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany 
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każdorazowo w Zleceniu. Wersje papierowe pisemnego podpisanego opracowania Wykonawca jest 

zobowiązany wysłać Zamawiającemu niezwłocznie na adres każdorazowo wskazany w Zleceniu. 

Wersje materiałów w formie pisemnej oraz elektronicznej nie będą się różnić. 

7. Wraz ze Zleceniem Zamawiający dostarczy Wykonawcy kopie lub skany dokumentów będących 

w posiadaniu Zamawiającego, dotyczących tematu Zlecenia. W przypadku, gdy Zamawiający 

stwierdzi, że liczba dokumentów dotyczących danego Zlecenia jest na tyle duża, że kopiowanie 

wszystkich jest zbyt czasochłonne lub 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. 

8. Zamawiający będzie przekazywał Zlecenia i dokumenty związane z ich realizacją, na następujący 

adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ……………... 

9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień o stanie 

realizacji powierzonych mu do wykonania Zleceń bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu 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 pisemnie powiadomi 

Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w jego realizacji, wskazując 

prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Zamawiający może w uzasadnionych 

przypadkach wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji danego zlecenia. 

 

§ 3.  

Osoby, którym powierza się wykonywanie Zadania  

1. Zadanie będzie wykonywane przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub rozszerzenia składu zespołu realizującego Zadanie.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków: 

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

zawodowe, jak osoba wskazana w Ofercie Wykonawcy; 

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

Zadania.  

4. Dodanie nowych osób do składu zespołu realizującego Zadanie wymaga spełnienia łącznie 

poniższych warunków: 

1) Nowe osoby wskazane do realizacji muszą spełniać warunki określone w pkt 4.2.3.2 IWZ. 

2) Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie nowej osoby do zespołu. 
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5. 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 2018 r. poz. 2115) 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 maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji Zadania na kwotę ………. 

(słownie: …...) w tym. 

1) wynagrodzenie za wykonanie umowy podstawowej nie przekroczy kwoty ……………… zł netto 

(słownie: ……………… netto), tj. ……………… zł brutto w tym VAT.  

2) wynagrodzenie za wykonanie opcji 1 nie przekroczy kwoty ……………… zł netto (słownie: 

……………… netto), tj. ……………… zł brutto w tym VAT;  

3) wynagrodzenie za wykonanie opcji 2 nie przekroczy kwoty ……………… zł netto (słownie: 

……………… netto), tj. ……………… zł brutto w tym VAT; 

4) wynagrodzenie za wykonanie opcji 3 nie przekroczy kwoty ……………… zł netto (słownie: 

……………… netto), tj. ……………… zł brutto w tym VAT; 

2. Zamawiający będzie przedkładał Wykonawcy Zlecenia zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i nie 

zobowiązuje się do wykorzystania całości kwot wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Wykonawcy 

przysługuje jedynie roszczenie o wynagrodzenie zgodnie z prawidłowo zrealizowanymi Zleceniami.  

3. Na potrzeby wzajemnych rozliczeń Strony zgodnie przyjmują, że: 

1) okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, 

2) wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy za: 

a) konsultacje telefoniczne 

b) Zlecenia zrealizowane w okresie rozliczeniowym. Jeżeli Zlecenie będzie realizowane w 

więcej niż jednym okresie rozliczeniowym, wynagrodzenie za to Zlecenie zostanie 

wypłacone po jego całkowitej realizacji, 

c) każde zastępstwo przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub innymi organami 

orzekającymi, w tym Krajową Izbą Odwoławczą, we wszystkich instancjach, w sprawach 

związanych z działalnością zamawiającego,  

3) podstawą do obliczenia wynagrodzenia będzie iloczyn stawki określonej w pkt 4 oraz liczby 

roboczogodzin, 

4) stawka za jedną roboczogodzinę (tj. 60 minut) wynosi: 

a) konsultacje telefoniczne …… zł (słownie …… złotych) netto, tj. …… zł (słownie ..… złotych) 

brutto, 
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b) osobiste stawiennictwo, sporządzanie pisemnych opracowań …… zł (słownie …… złotych) 

netto, tj. …… zł (słownie ..… złotych) brutto, 

c) zastępstwo przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub innymi organami 

orzekającymi, w tym Krajową Izbą Odwoławczą, we wszystkich instancjach, w sprawach 

związanych z działalnością zamawiającego …… zł (słownie …… złotych) netto, tj. …… zł 

(słownie ..… złotych) brutto, 

5) jeżeli którekolwiek Zlecenie będzie wykonywane w czasie obejmującym niepełną 

roboczogodzinę, wówczas wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3, zostanie obliczone 

proporcjonalnie. 

4. Wykonawca zapewni szczegółowe ewidencjonowanie liczby roboczogodzin wykonywania Zadania 

w formie zestawień i opisów przepracowanych godzin, dołączanych do faktur VAT za poszczególne 

okresy rozliczeniowe, oraz – na życzenie Zamawiającego – w formie dodatkowych wyjaśnień. 

5. Rzeczywista liczba roboczogodzin wykonywania danego Zlecenia będzie zgodna z liczbą godzin 

uzgodnioną przez strony umowy w trybie wskazanym w § 2 ust. 4. 

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

wykonania Zadania, w tym roszczenia z tytułu udzielenia Zamawiającemu – na warunkach 

określonych w § 6 – praw autorskich do wszystkich utworów powstałych w związku z wykonaniem 

Zadania, zwanych dalej „utworami”. 

7. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy o 

numerze ………, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: Fundacja 

Platforma Przemysłu Przyszłości, Pl. Trzech Krzyży 10/14 00-499 Warszawa. Podstawą wystawienia 

faktury VAT będzie akceptacja przez Zamawiającego Zleceń zrealizowanych w danym okresie 

rozliczeniowym. Akceptacja Zleceń następować będzie poprzez przesłanie w formie elektronicznej 

zestawienia zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym Zleceń wraz z ilością godzin 

przeznaczonych na każde z nich. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do przesłanego 

zestawienia w terminie 3 dni. Niezgłoszenie zastrzeżeń w powyższym terminie uważa się za 

akceptację Zleceń. Zamawiający wyraża również zgodę na przesyłanie faktur w formie 

elektronicznej. Faktura zostanie przesłana z adresu mailowego Wykonawcy: ……………….. na adres 

mailowy Zamawiającego: ……………………. 

8. Oprócz wynagrodzenia Wykonawcy przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży poza obszar 

miasta Warszawy lub Radomia związanych z wykonywaniem Zleceń. Zwrot kosztów podróży 

odbytej samochodem odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania 

do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 

pracodawcy z dnia 25 marca 2002 roku. W przypadku podróży innymi środkami Wykonawcy 

przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży koleją (2 klasa) lub komunikacją autobusową. 
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9. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

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

odsetek ustawowych. 

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

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

12. W przypadku zmiany: 

 stawki podatku od towarów i usług, 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, stawki 

brutto za jedną roboczogodzinę, określone w § 4 ust. 3 pkt 4 lit. a - c, zostaną odpowiednio 

zmienione – z zachowaniem formy pisemnej, tj. w drodze aneksu do Umowy.  

13. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany przepisów 

podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, 

umowa zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie 

zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stawki za jedną 

roboczogodzinę zostaną przeliczone zgodnie z oficjalnie obowiązującym kursem wymiany. W 

przypadku zmiany wysokości podatku VAT, stawki brutto za jedną roboczogodzinę zostaną 

zmienione odpowiednio do wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia. 

14. W razie 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 lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, które będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez 

Wykonawcę wysokość stawek za jedną roboczogodzinę zostanie zmieniona odpowiednio do 

wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia. Umowa zostanie zmieniona z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

15. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

stawki za jedną roboczogodzinę Wykonawcy ulegną zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji 

zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych przez 

Wykonawcę zatrudniającego osoby bezpośrednio wykonujące Zamówienie na rzecz 

Zamawiającego. Umowa zostanie zmieniona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
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nieważności. 

16. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany 

Umowy, w okolicznościach, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Wniosek powinien 

zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie stawek za jedną roboczogodzinę, o których mowa w 

§ 4 ust. 3 pkt 4 lit. a – c, wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez 

Zamawiającego czy zmiany, o których mowa wyżej, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę. 

Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę stawek za jedną roboczogodzinę z co najmniej 

miesięcznym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania zmiany. 

17. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 16, Zamawiający może zwrócić się 

do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 

dokumentów. 

18. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania kompletnego - w ocenie Zamawiającego - wniosku. W przypadku uwzględnienia 

wniosku przez Zamawiającego Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do 

umowy oraz jego podpisania. Zmiana stawek za jedną roboczogodzinę, o których mowa w § 4 ust. 3 

pkt 4 lit. a - c, dotyczyć będzie części Zadania wykonanego po zawarciu aneksu. 

 

§ 5.  

Odbiór Zleceń  

1. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do wykonania Zlecenia, Zamawiający pisemnie 

wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 8 dni roboczych w celu usunięcia 

stwierdzonych wad. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 1, ponownie dostarczy wadliwe 

Zlecenie lub nie dostarczy w ww. terminie poprawionego Zlecenia, Zamawiający może rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 

7 ust. 1. 

3. Jeżeli Zamawiający, przyjmie Zlecenie wykonane wadliwie, wówczas wynagrodzenie podlega 

obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości wykonania danego Zlecenia. Niezależnie od 

obniżenia wynagrodzenia Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną określoną w § 7 

ust. 1. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może – niezależnie od 

uprawnień wskazanych w ust. 1 – 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 § 3 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 5. 
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§ 6.  

Prawa autorskie 

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

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów; 

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 Zleceń w danym okresie 

rozliczeniowym, z dniem przekazania danego utworu, 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 dniem przekazania danego utworu Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy i 

nośników, na których utwory zostały utrwalone. 

4. 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 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.  
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5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie 

z utworów/dzieła 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 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 niewykonania lub nieprawidłowego wykonania danego Zlecenia z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto 

wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego Zlecenia. 

2. Niezależnie od kary, o której mowa w ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu danego 

Zlecenia w pierwotnym terminie Zamawiającemu przysługuje kara umowna, w wysokości: 

1) 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

Zlecenia o priorytecie III, 

2) 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

Zlecenia o priorytecie II; 

3) 15% wynagrodzenia brutto wskazanego w Zleceniu za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

Zlecenia o priorytecie I. 

3. Za naruszenie któregokolwiek z postanowień zawartych w § 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 5000,00 zł brutto za każde naruszenie. 

4. 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 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone 

na jego rzecz kary umowne.  
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§ 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 6 do umowy.  

2. Jeśli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej 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, 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 § 2 ust. 8 lub na 

piśmie na adres siedziby Wykonawcy. 

3. 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. 

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

współpracowników, przedstawicieli oraz posiadają podstawę prawną do ich przetwarzania, 

w tym do udostępnienia. 

5. W związku z koniecznością realizacji niniejszej umowy Strony udostępniają sobie 

wzajemnie dane osobowe swoich przedstawicieli i pracowników zaangażowanych w 

wykonanie niniejszej umowy, w szczególności: 

a)     imię (imiona) i nazwisko, 
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b)     stanowisko służbowe/funkcja, 

c)     adres e-mail, 

d)     numer telefonu. 

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

udostępnienia. 

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

określonym w niniejszej umowie i w zakresie niezbędnym do jej realizacji. 

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

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

9. 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. 

10. 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 szkód, w tym zwrotu kosztów związanych z postępowaniem 

sądowym lub innym właściwym postępowaniem w zakresie w jakim szkody te wynikają z 

działania lub zaniechania danej strony, a także z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się 

do powstania szkody lub nałożenia kary. 

§ 10.  

Obowiązywanie umowy  

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony 24 miesięcy. 

2. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje prawo 

opcji. 

3. Umowa podstawowa obejmuje realizację Zadania przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej 

umowy lub do wyczerpania wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 

4. Opcje obejmują: 

1) opcja 1 - realizacja Zadania przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji umowy 

podstawowej lub do wyczerpania wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 2 

niniejszej umowy; 

2) opcja 2 - realizacja Zadania przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji opcji 1 lub 

do wyczerpania wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy; 

3) opcja 3 -realizacja Zadania przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji opcji 2 lub 

do wyczerpania wynagrodzenia brutto  wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy; 
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5. Zamawiający zastrzega, że ma prawo do nie skorzystania z opcji. W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. 

6. Realizacja opcji 1 nastąpi po uprzednim przesłaniu przez Zamawiającego stosownej informacji do 

Wykonawcy, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych przed zakończeniem realizacji 

umowy podstawowej, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z kolejnej opcji (opcja 2 lub 

opcja 3), nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych przed zakończeniem realizacji 

poprzedniej opcji. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji opcji (opcja 1 lub 

opcja 2 lub opcja 3) umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy z 

dniem zakończenia realizacji umowy podstawowej lub opcji 1 lub opcji 2, odpowiednio, bez 

konieczności składania przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie rozwiązania umowy. 

W takim wypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% maksymalnego 

łącznego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie od zastrzeżonej kary 

umownej.  

7. Niezależnie od postanowień § 4 ust. 1, jeżeli w którymkolwiek kolejnym roku budżetowym, 

następującym po roku, w którym zawarto umowę Zamawiający nie będzie dysponował – z przyczyn 

od niego niezależnych, a wynikających z decyzji organów władzy publicznej - środkami 

przeznaczonymi na sfinansowanie wynagrodzenia, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem 

natychmiastowym. W takim wypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie tę część 

wynagrodzenia, która odpowiada zakresowi wykonania Zadania do dnia rozwiązania umowy w 

trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym.  

8. Niezależnie od wystąpienia okoliczności określonej w ust. 1 oraz ust. 6 - 8, dopuszcza się 

rozwiązanie umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron. 

9. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym  

w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy.  

10. Stronom przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

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

umowy, w szczególności do składania i akceptacji wykonania Zleceń, ze strony Zamawiającego 

upoważnieni są:  

1) …………………. 

2) …………………. 

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

upoważnieni są: 

1) …………………. 
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2) …………………. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 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 i musi być 

zgodna z art. 144 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.  

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, oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 

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

i Zamawiającego. 

8. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – ; 

2) załącznik nr 2 – …; 

3) załącznik nr 3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zadania; 

4) załącznik nr 4 – kopia oferty Wykonawcy; 

5) załącznik nr 5 – wzór Zlecenia; 

6) załącznik nr 6 – kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy; 

7) załącznik nr 7 – wykaz osób 

8) załącznik nr 8 – druk zwrotu kosztów podróży 

 

 

..............................................              ................................................ 
        ZAMAWIAJĄCY                    WYKONAWCA      
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Załącznik nr 5 do umowy 

ZLECENIE 

Zamawiający Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości 

Numer zlecenia  

Data zlecenia  

Rodzaj zlecenia 

(pisemna opinia prawna/ustne 

porady/uczestnictwo w 

spotkaniu) 

 

Przedmiot zlecenia  

Liczba roboczogodzin na 

realizację Zlecenia 
 

Dokumenty będące przedmiotem 

zlecenia 
 

Termin wykonania zlecenia  

Priorytet (I – bardzo pilne, II – 

pilne, III – standardowe) 
 

Kontakt roboczy poza osobami 

wskazanymi w umowie (imię, 

nazwisko, e-mail, telefon) 

 

 

Akceptacja  

Zlecenie zrealizowano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami4 

Zastrzeżenia ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………. 
Data, podpis 

 
4 Niewłaściwe skreślić 



  

 
 

15 

      Załącznik nr 8.    Do umowy nr ……………..  z dnia …… 
 

Zwrot kosztów podróży 
 

 
 
…………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 
 
Cel wyjazdu 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Miejsce rozpoczęcia podróży: 
Miejsce docelowe podróży: 
Miejsce zakończenia podróży: 
Data podróży: 
Środek lokomocji: 

☐    pociąg/autobus5 

☐    samochód prywatny 

Liczba faktycznie przejechanych kilometrów ………………………….. 
Stawka 1km przebiegu6 ……………………………………………………………. 
Pojemność silnika ……………………………………………………………………. 
Nr rejestracyjny pojazdu ………………………………………………………….. 
 
 
 
……………………………………………. 
           (podpis , data) 
 

 
5 Należy każdorazowo przestawić fakturę vat za zakupione bilety. Faktura VAT powinna być wystawiona na Fundację Platforma 
Przemysłu Przyszłości 
6 Maksymalna wysokość stawki wynikająca z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.). 


