
 

 

 
 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca (za pośrednictwem osoby/osób wskazanej/ych przez 
Wykonawcę w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy) 
zobowiązuje się do świadczenia usług doradztwa prawnego w zakresie prawa 
autorskiego (dalej również jako „usługi”) dla Instytucji Pośredniczącej MEiN (dalej „IP 
MEiN”), polegających m. in. na: 
1) sporządzaniu opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów prawa krajowego 

i wspólnotowego odnoszących się do kwestii prawa autorskiego, m. in. dotyczących 
licencji na czas określony, oceny możliwości korzystania z utworów zarówno 
w trakcie obowiązywania jak i po wygaśnięciu umów licencyjnych, konieczności 
uzyskania zgody na korzystanie z utworów po wygaśnięciu umów licencyjnych;  

2) sporządzaniu pism do podmiotów, m. in. o udzielenie zgody na korzystanie 
z utworów po wygaśnięciu umowy licencyjnej;  

3) rekomendowaniu decyzji oraz opiniowaniu decyzji podejmowanych przez IP MEiN 
związanych z prawem autorskim pod kątem ich zgodności z przepisami prawa 
krajowego i wspólnotowego; 

4) wsparciu prawnym na każdym etapie postępowań związanych z prawami 
autorskimi;  

5) osobistym lub w formie rozmowy on-line udziale w spotkaniach organizowanych 
przez IP MEiN w charakterze eksperta, zgodnie ze Szczegółowym Opisem 
Przedmiotu Zamówienia (dalej „SOPZ”), stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zamówienie będzie wykonywane przez osobę/osoby wskazaną/wskazane: 
1) w formularzu ofertowym jako 1 (jedna) obligatoryjna osoba spełniającą warunki 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
2) w formularzu ofertowym jako osoby dodatkowe (ponad 1 osobę, o której mowa 

w pkt. 1 powyżej, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadające 
kompetencje, za które Wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium oceny ofert 
„potencjał zespołu”) (jeżeli dotyczy). 

3. Realizując usługi Wykonawca (osoba/osoby wskazane przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym) zobowiązuje się do: 
1) świadczenia usług poza siedzibą Zamawiającego i przekazywania Zamawiającemu 

opinii, stanowisk, pism, dokumentacji, udzielania wsparcia, rekomendowania 
decyzji, opiniowania decyzji oraz wykonywania innych czynności, o których mowa 
w ust. 1, za pośrednictwem uzgodnionych środków łączności (m.in. e-mail, telefon 
poczta) w uzgodnionych przez Strony terminach, uwzględniających potrzeby 
Zamawiającego; 

2) osobistego świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego lub osobistego udziału 
w spotkaniach organizowanych przez IP MEiN lub świadczenia usług w formie 
rozmowy on-line w charakterze eksperta w terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym. 

4. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 
listopada 2023 r. lub do wcześniejszego momentu wyczerpania środków 
przeznaczonych na realizację przedmiotowych usług.  

5. Prawidłowo wykonane usługi powinny być jednoznaczne i nie pozostawiać 
Zamawiającemu wątpliwości co do stanowiska Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wykonawcy, w trybie roboczym, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, uwag lub zastrzeżeń do wykonanych usług, 
określonych w ust. 1, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia ich otrzymania. 



 

 

7. Wykonawca w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania uwag lub zastrzeżeń, o 
których mowa w ust. 5, poprawi usługi, o których mowa w ust. 1.  
 

§ 2 

1. Wykonawca może dokonać zmiany osoby/osób, o których mowa w § 1 ust. 2 jedynie 
w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności w sytuacji, gdy z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, nie jest możliwe realizowanie umowy przy pomocy 
osoby/osób wskazanej/wskazanych w Formularzu ofertowym. Warunkiem dokonania 
zmiany jest wcześniejsze uzgodnienie tego faktu z Zamawiającym, uzyskanie zgody 
Zamawiającego na taką zmianę i zawarcie stosownego aneksu do umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wykazu wskazującego nową 
osobę/nowe osoby wraz z opisem jej/ich kwalifikacji i doświadczenia oraz dokumentami 
je potwierdzającymi, niezbędnych do weryfikacji. Zamawiający wyrazi zgodę na taką 
zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych/nej 
nowych/ej osób/oby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
wymaganego odpowiednio w warunkach udziału albo kryteriach oceny ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaganych dla danej osoby. 

2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 
umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej 
umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania, jak i w okresie 3 (trzech) lat po jej 
rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 
wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (Klauzula 
poufności). 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niezachowanie poufności 
ww. informacji przez podmioty i osoby, z którymi współpracował przy wykonywaniu 
niniejszej umowy. 

5. Klauzula poufności nie obejmuje informacji postrzeganych w kategoriach wiedzy 
powszechnej oraz dostępnej dla ogółu, chyba że stały się one jawne w wyniku 
naruszenia przedmiotowej umowy. Obowiązek zachowania poufności nie obowiązuje, 
gdy ujawnienia informacji wymagać będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 
przy czym ujawnienie takie może nastąpić po uprzednim poinformowaniu 
Zamawiającego o takim ujawnieniu oraz jego zakresie. 
 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zastosowania w ramach realizacji 

przedmiotowego zamówienia aspektów społecznych. Wykonawca zobowiązuje się, że 
przez cały okres realizacji przedmiotu umowy (z zastrzeżeniem ust. 4) co najmniej jedna 
osoba skierowana do wykonywania usług lub obsługi zamówienia (np. czynności 
merytoryczne, biurowe, administracyjne, itp.), niezależnie od tego, czy będzie 
zatrudniona przez niego bezpośrednio czy też przez jego podwykonawcę: 

a) będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.) 

  lub 

b) będzie należała do jednej z dwóch kategorii osób: 

 osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100), 

 osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 690, ze 
zm.). 

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób wskazanych w lit. b w oparciu o umowę 
cywilnoprawną lub umowę o pracę. 



 

 

2. Wykonawca w terminie maksymalnie do 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej 
umowy złoży pisemne oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy oraz udokumentuje fakt uczestniczenia 
w realizacji usług osoby, o której mowa w ust. 1 przedkładając do wglądu kopie 
odpowiednich dokumentów, w szczególności kopie umów, na podstawie których 
zatrudnia tę osobę i/lub oświadczenie Wykonawcy dotyczące niepełnosprawności danej 
osoby lub potwierdzające, że zatrudniony był bezrobotnym. Kopie dokumentów 
Wykonawca przedłoży w sposób nienaruszający przepisów o ochronie danych 
osobowych  tj. z ukrytymi danymi, które nie są niezbędne do potwierdzenia wymogów 
wskazanych w ust. 1. 

3. W przypadku gdy dojdzie do zmiany wskazanej zgodnie z ust. 2 osoby, Wykonawca nie 
później niż w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia ww. okoliczności zobowiązany jest 
do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, wraz z podaniem zakresu 
wykonywanych przez osobę zastępującą czynności i złożenia do wglądu 
Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających wypełnianie aspektów 
społecznych (kopie dokumentów Wykonawca przedłoży w sposób nienaruszający 
przepisów o ochronie danych osobowych). Zmiana osoby wskazanej zgodnie z ust. 2 
jest możliwa tylko w wypadku, gdy mimo tej zmiany Wykonawca nadal będzie wypełniał 
wymagania związane z aspektami społecznymi, określone w ust. 1.  

4. W przypadku gdy dojdzie do rozwiązania umowy z osobą wskazaną zgodnie z ust. 2, 
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu nie 
później niż w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia ww. okoliczności. Wykonawca nie 
później niż w ciągu 10 dni roboczych od rozwiązania umowy dopełni wymogów 
związanych z wypełnieniem aspektów społecznych, o których mowa w ust. 1 
i niezwłocznie poinformuje o tym w formie pisemnej Zamawiającego, oraz przedłoży do 
wglądu Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających wypełnianie aspektów 
społecznych. Kopie dokumentów Wykonawca przedłoży w sposób nienaruszający 
przepisów o ochronie danych osobowych. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 wymagają pisemnego potwierdzenia przez 
Zamawiającego w zakresie spełnienia aspektów społecznych, o których mowa w ust. 1. 

6. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
dotyczących aspektów społecznych wskazanych w ust. 1 na każdym etapie realizacji 
umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca nie później niż w ciągu 5 dni 
roboczych udokumentuje fakt uczestniczenia w realizacji usług osoby, o której mowa w 
ust. 1 i przedłoży do wglądu kopie odpowiednich dokumentów, o które zawnioskuje 
Zamawiający. Kopie dokumentów Wykonawca przedłoży w sposób nienaruszający 
przepisów o ochronie danych osobowych. 

7. W przypadku Wykonawcy realizującego zakres zamówienia określony w § 1 osobiście, 
bez angażowania do tego innych osób, obowiązek dotyczący aspektów społecznych, 
o których mowa w ust. 1 nie ma zastosowania. W powyższej sytuacji, Wykonawca nie 
później niż w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy złoży 
oświadczenie, że przedmiot zamówienia realizuje osobiście, bez angażowania do tego 
innych osób.  
 

§ 4 
1. Za świadczone usługi Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej wysokości nie wyższej 

niż ……………… zł (słownie: ……………………. złotych, 0/100 brutto), obliczone w 
następujący sposób: maksymalnie  60 godzin świadczenia usług  x  ………………. zł 
brutto za 1 godzinę (60 minut) świadczenia usług (niezależnie od tego, czy usługi będą 
świadczone przez 1 osobę czy przez zespół osób). 

2. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną kwota wskazana w ust. 1 
uwzględnia także koszty i obciążenia występujące po stronie Zamawiającego, w tym 
zaliczki i/lub składki przekazywane innym podmiotom. Zamawiający nie będzie ponosił 
żadnych dodatkowych kosztów i opłat w związku z realizacją przedmiotu umowy. 



 

 

3. Wynagrodzenie, wskazane w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania umowy. 

4. W przypadku niewyczerpania kwoty pieniężnej, o której mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca 
zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, z tego tytułu w stosunku do 
Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, za każdy miesiąc kalendarzowy 
wykonywania umowy, zwany dalej „okresem rozliczeniowym”, po przedstawieniu przez 
Wykonawcę ewidencji godzin, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy 
(do prowadzenia ewidencji godzin zobowiązany jest Wykonawca) oraz po pisemnym 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania usług przez Zamawiającego w protokole 
odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.  

6. Ewidencja godzin wskazana w ust. 5 obejmuje okres jednego miesiąca 
kalendarzowego, bez względu na dzień rozpoczęcia wykonywania usług. Wskazywana 
jest w niej liczba godzin przeznaczonych przez Wykonawcę na wykonywanie usług 
stanowiących przedmiot umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania ewidencji godzin w formie elektronicznej 
na adresy poczty elektronicznej osób wskazanych przez Zamawiającego do realizacji 
umowy w § 7 ust. 1 pkt 1 najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego 
dotyczy ewidencja godzin. Dane zawarte w ewidencji godzin podlegają weryfikacji i są 
każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną. 
W razie wątpliwości związanych z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w ewidencji, 
Zamawiający niezwłocznie skontaktuje się z Wykonawcą w celu ich wyjaśnienia.  

8. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury i zapłaty wynagrodzenia będzie 
zaakceptowana przez Zamawiającego ewidencja godzin wraz z podpisanym przez 
Zamawiającego protokołem odbioru rozliczanych ww. ewidencją godzin usług, 
potwierdzającym należyte i prawidłowe wykonanie usług określonych w § 1 ust. 1. 

9. Zapłata wynagrodzenia opisanego w ust. 1, obliczonego przy zastosowaniu zapisów 
niniejszego paragrafu, nastąpi przelewem na rachunek bankowy nr w terminie 21 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego i w pełni 
odzwierciedlającego stan faktyczny rachunku/faktury.  

10. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia przez bank 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę będącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 
ust. 1 ustawy o VAT, na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 
podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku 
Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania 
przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie 
podatników VAT. 

12. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
ani z nią związanych, zarówno w całości, jaki i w części, na rzecz osób trzecich, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

13. Zamawiający oświadcza, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Pomocy 
Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt nr 
POWR.06.01.00-00-0201/22 pt. Pomoc techniczna PO WER dla Instytucji 
Pośredniczącej MEiN na rok 2023). 
 

§ 5  
1. Do wyników prac stanowiących utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509), 
powstałych w związku z wykonywaniem zamówienia, zwanych dalej „utworami”, 
Wykonawca – w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 – przenosi na 



 

 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz udziela Zamawiającemu zgody na 
wykonywanie wobec utworów praw zależnych. 

2. Przeniesienie praw i udzielenie zgody, zgodnie z ust. 1, będzie skuteczne z dniem 
podpisania protokołu odbioru danych usług w odniesieniu do utworów powstałych 
w związku z wykonaniem przedmiotowych usług i oznacza prawo Zamawiającego do 
rozporządzania, używania i wykorzystania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy 
w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie, bez ograniczeń co do liczby 
egzemplarzy, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w szczególności:  
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części każdego z utworów 

– prawo do wytwarzania dowolną techniką i dowolnej formie egzemplarzy utworów, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, wprowadzania utworów do pamięci komputera lub innego urządzenia oraz 
sieci multimedialnych, umieszczania na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek 
technice, systemie, formacie lub zapisie;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami utworów – prawo do 
wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworów; 
rozporządzania prawami do utworów w dowolny sposób bez jakichkolwiek 
ograniczeń, w tym przeniesienie nabytych praw w całości lub w części na osoby 
trzecie; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w lit. b – 
w dowolny sposób bez jakichkolwiek ograniczeń; w tym publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i 
w czasie przez siebie wybranym w tym publiczne udostępnienie za pośrednictwem 
sieci Internet; 

d) przekazywanie lub przesyłanie przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik 
w dowolny sposób; 

e) prawo do tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, 
poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań utworu, w tym zmiany 
układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, a także wykorzystywania 
opracowań utworu w postaci przeróbek, fragmentyzacji lub przemontowywania 
nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego 
charakteru utworu, w celu stworzenia innego utworu; 

f) prawo do wykorzystania utworu lub jego modyfikacji oraz adaptacji w dowolnych 
celach, we wszelakiego rodzaju dostępnych formach i na wszelkie sposoby; 

g) a także na innych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na innych istniejących polach 
eksploatacji wprost niewymienionych, a wynikających z celów dla jakich utwory są 
sporządzane lub wynikających  z potrzeb Zamawiającego. 

3. Przeniesienie praw autorskich obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w utworach 
dokonywane przez Wykonawcę. 

4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych Zamawiający uzyskuje prawo do 
wykonywania zależnych praw autorskich do utworów, o których mowa w ust. 1 w tym 
za pośrednictwem osób trzecich oraz udzielania zgody na wykonywanie praw 
zależnych. Zamawiający ma prawo do korzystania ze sporządzonych opracowań/dzieł 
zależnych i rozporządzania nimi, w zakresie pól eksploatacji określonych dla utworów 
sporządzonych w ramach niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę nie naruszy praw osób trzecich 
i przekaże utwory Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
wykonanego przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób 
trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za 
nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w toku 
wykonywania umowy. 



 

 

7. Jeżeli Zamawiający poinformuje o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z przedmiotem umowy, Wykonawca 
podejmie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym 
wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia 
oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko 
Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w 
związku z przedmiotem umowy, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze 
strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po 
stronie Zamawiającego. 

8. Ponadto, Wykonawca zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich 
zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu całość pokrytych 
roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu 
i obsługi prawnej.  

 

§ 6 

1. W przypadku niewykonania w całości lub w części umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną na rzecz 
Zamawiającego w wysokości 5% maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonego 
w § 4 ust. 1. 

2. W przypadku nienależytego wykonania umowy lub części umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy (rozumianego również jako nienależyta jakość wykonanych 
usług), Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną 
w wysokości 2% maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każde 
naruszenie. 

3. W przypadku braku wykonania usług w terminach, o których mowa w § 1 ust. 3-4 i § 7 
ust. 3 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego karę 
umowną w wysokości 1% maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 
za każdy dzień zwłoki. 

4. W przypadku braku terminowego stawiennictwa w celu wykonania usług, o których 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% maksymalnej kwoty wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust. 1 za każde naruszenie. 

5. W przypadku zwłoki w wykonaniu umowy lub jej części, przekraczającego 3 dni 
robocze, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania 
dodatkowego terminu, z zachowaniem prawa do kary umownej w wysokości 10% 
maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.  

6. W przypadku naruszenia zapisów § 2 ust. 3-4 , Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 
na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5% maksymalnej kwoty 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każde naruszenie. 

7. W razie wykonania lub częściowego wykonania usług przez osobę/osoby, które nie 
wchodzą w skład osób skierowanych do realizacji zamówienia, tj. osobę/osoby inne niż 
wynikające § 1 ust. 2 pkt. 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 15% maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

8. W razie wykonania lub częściowego wykonania usług bez udziału osoby, o której mowa 
w § 1 ust. 2 pkt. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
15% maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

9. W razie wykonania lub częściowego wykonania usług bez udziału osoby/osób, o których 
mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 15% maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za brak 
każdej, ze wskazanych w formularzu ofertowym, dodatkowej osoby.  

10. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 2-4 
lub 6-7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 



 

 

11. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 3 ust. 
1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 000 zł. Kara może 
być powielana w przypadku dalszego niewypełnienia przez Wykonawcę wymogów dot. 
aspektów społecznych, jednak nie częściej niż co 25 dni kalendarzowych. 

12. Zastrzeżone kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna maksymalna wysokość kar 
umownych, której może dochodzić zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, nie może 
przekroczyć 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1. 

13. Kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku niedokonania potrącenia kara umowna jest 
płatna w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do jej zapłaty. 

14. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości 
przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź 
szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na 
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
 

§ 7 
1. Do współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy wskazuje się: 

1) ze strony Zamawiającego: 
  …………………………………; 
  ………………………………….,  

2) ze strony Wykonawcy: 
  ………………………………. 

 
2. Zmiana osób i danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 nie powoduje konieczności 

zmiany umowy. Każda ze Stron niezwłocznie informuje drugą Stronę na piśmie lub e-
mailem o zmianie powyżej wskazanych osób. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1 są upoważnione do: 
1) zlecania Wykonawcy, w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, 

wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 1, w terminie określonym przez 
Zamawiającego (po wcześniejszych uzgodnieniach z Wykonawcą); 

2) informowania i uzgadniania z Wykonawcą planowanych terminów realizacji usług, 
o których mowa w § 1 ust. 2; 

3) akceptacji albo zgłaszania uwag lub zastrzeżeń, o których mowa § 1 ust. 5 do 
realizowanych przez Wykonawcę usług, 

4) weryfikacji i akceptacji ewidencji godzin, o której mowa w § 4 ust. 7. 
 

§ 8 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadkach wynikających 

z przepisów powszechnie obowiązujących oraz w przypadkach określonych poniżej. 
Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do 
wprowadzenia zmiany. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy na etapie jej realizacji, 
w szczególności: 
a) w zakresie zmiany osoby/osób wskazanych w Formularzu ofertowym do umowy, 

w przypadku i na warunkach określonych odpowiednio w § 2 ust. 1, 
b) gdy zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bądź jego części będzie konieczna 

z uwagi na okoliczności niezależne od Wykonawcy lub Zamawiającego. W takim 
przypadku dopuszczalne jest odpowiednie do tych okoliczności dostosowanie 
terminu realizacji usług, w tym jego wydłużenie,  



 

 

c) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 
w umowach pomiędzy Zamawiającym a innymi niż Wykonawca stronami, w tym 
instytucjami nadzorującymi realizację projektu. W takim przypadku dopuszczalna 
jest zmiana w zakresie potrzebnym do dostawania zapisów umowy do zmian o 
których mowa wyżej i wynikających z nich konsekwencji,  

d) gdy zajdzie potrzeba podwyższenia wynagrodzenia wynikająca ze zmian w 
przepisach prawa, w tym w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i 
wykonawca udokumentuje i wykaże wysokość tej zmiany, 

e) w przypadku braku możliwości świadczenia przez Wykonawcę pełnego zakresu 
przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on z 
łatwością przewidzieć w chwili zawierania umowy, dopuszczalne jest zmniejszenie 
zakresu przedmiotu umowy i odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

f) w zakresie zmiany postanowień umowy związanych z odpowiednią zmianą 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie dostosowującym umowę do 
zmienionych przepisów, 

g) w zakresie poprawy omyłek, w sytuacji gdy wystąpią w umowie, poprzez ich 
poprawę na właściwe zapisy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w następujących okolicznościach:  
1) zwłoki Wykonawcy w terminie realizacji jakichkolwiek zobowiązań o co najmniej 

7 dni roboczych, 
2) niezapewnienia do realizacji usług osób wskazanych w Formularzu ofertowym 

stanowiącym załączniku nr 2 do umowy,  
3) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 
4) innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego 

dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym lub niecelowym, w szczególności gdy 
pomimo upomnienia Wykonawcy nadal powtarzają się uchybienia w wykonaniu 
przedmiotu umowy lub dochodzi do zwłoki w realizacji usług, 

5) w innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym lub innych przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa.  

4. Prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym na podstawie ust. 2 pkt 1-5 
przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę do rozwiązania umowy. 
Termin jest liczony od każdego z naruszeń z osobna, a przypadku, gdy ten sam rodzaj 
naruszenia jest powielony od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu 
ostatniego z naruszeń. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron 
odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie 
w mocy pomiędzy Stronami w zakresie przedmiotu umowy należycie wykonanego do 
chwili odstąpienia od umowy. 

6. W razie wystąpienia 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 bezpieczeństwu 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

7. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie, za porozumieniem Stron, 
wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 



 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

2. Strony zobowiązują się dążyć do ugodowego rozwiązywania wszelkich wątpliwości, 
powstałych na tle wykonywania umowy. W braku porozumienia powstałe spory będą 
rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy/Umowę sporządzono w formie elektronicznej z 
użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.*  
* (zapis zostanie dostosowany w zależności od formy zawarcia umowy). 

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), 
2. Formularz ofertowy, 
3. Ewidencja godzin – wzór, 
4. Protokół odbioru usług – wzór, 
5. Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych. 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Załącznik nr 2 

 
Oferta Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Załącznik nr 3  
 

 EWIDENCJA GODZIN 
...................................................................................... (imię i nazwisko/imiona i 

nazwiska) 
za okres od .......................... do ................................ 

    

DATA LICZBA 
GODZIN 

CZYNNOŚCI WYKONANE W CZASIE 
REALIZACJI USŁUG 

PODPIS/PO
DPISY 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  



 

 

Załącznik nr 4  
 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG  
 
 
 
Zamawiający:        Wykonawca: 
Minister Edukacji i Nauki     ............................ 
 
 
 

1. Protokół sporządzono w dniu ………………… . 
2. Protokół dotyczy odbioru usług doradztwa prawnego w zakresie prawa autorskiego 

dla Instytucji Pośredniczącej MEiN wymienionych w ewidencji godzin za okres 
............... . 

3. Liczba godzin świadczonych usług: ………………………………. . 
4. Zamawiający dokonuje odbioru usług objętych ewidencją godzin wskazaną w ust. 2 

powyżej  bez uwag i stwierdza, że usługi zostały zrealizowane zgodnie z zakresem 
określonym w umowie (TAK/NIE)*. 

Uwagi Zamawiającego: 

5. Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na wystawienie rachunku/faktury* 
przez Wykonawcę za wykonane usługi. 

 
 
 
 
…........................................................  .................................................... 

(miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis  
przedstawiciela Zamawiającego) 

 
 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić. 



 
 
 

 
 
 

Załącznik nr 5  
 

 
Oświadczenie w zakresie realizacji aspektów społecznych 

 
 
Oświadczam, że osoba skierowana do wykonania lub obsługi usług dotyczących umowy nr 
MEiN............. spełnia wymogi w zakresie realizacji aspektów społecznych, wskazane w § 3 
umowy. 
 

Lp. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynności 

1 2 

1.   

 

Uwaga 

W przypadku gdy dojdzie do zmiany powyżej wskazanej osoby, Wykonawca nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia ww. okoliczności zobowiązany jest do pisemnego 
zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, wraz z podaniem zakresu wykonywanych przez osobę 
zastępującą czynności i złożenia do wglądu Zamawiającemu kopii dokumentów 
potwierdzających wypełnianie aspektów społecznych (kopie dokumentów Wykonawca 
przedłoży w sposób nienaruszający przepisów o ochronie danych osobowych). Zmiana osoby 
jest możliwa tylko w wypadku, gdy mimo tej zmiany Wykonawca nadal będzie wypełniał 
wymagania związane z aspektami społecznymi, określone w § 3 ust. 1 umowy. 

W przypadku gdy dojdzie do rozwiązania umowy z osobą powyżej wskazaną, Wykonawca 
zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu nie później niż w 
terminie 5 dni roboczych od zaistnienia ww. okoliczności. Wykonawca nie później niż w ciągu 
10 dni roboczych od rozwiązania umowy dopełni wymogów związanych z wypełnieniem 
aspektów społecznych, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy i niezwłocznie poinformuje o tym 
w formie pisemnej Zamawiającego, oraz przedłoży do wglądu Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających wypełnianie aspektów społecznych. Kopie dokumentów 
Wykonawca przedłoży w sposób nienaruszający przepisów o ochronie danych osobowych. 
 
 
.....................................................  ................……................................................ 

(miejscowość, data)    (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego                       
przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 
 
 


