
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

na usługi doradztwa prawnego dla Instytucji Pośredniczącej MEiN 

 

I. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradztwa prawnego w zakresie prawa 

autorskiego dla Instytucji Pośredniczącej 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 

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 w charakterze eksperta. 

 

II. Realizacja zamówienia i obowiązki Wykonawcy: 

 

1. Od Wykonawcy oczekuje się terminowej i sprawnej realizacji usług. Wykonawca 

uwzględni wszelkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w zakresie realizacji usług. 

2.   Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać wszelkie otrzymane od Zamawiającego 

informacje i dokumenty jedynie w celu realizacji zleconych usług. 

3. Od Wykonawcy wymaga się współpracy z Zamawiającym w szczególności w zakresie: 

a) przygotowania materiałów związanych z realizowanymi usługami; 

b) pozostawania w kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny, e-mail, spotkania 

osobiste lub rozmowy on-line odpowiednio do potrzeb); 

c) informowania o stanie realizacji działań i innych zagadnieniach istotnych dla 

realizacji usług;  

d) umieszczenia na wszystkich materiałach stosownych logotypów wraz z informacją 

o współfinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój; 

e) pozyskiwania dodatkowych informacji, koniecznych dla właściwej realizacji usług; 

f) niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach lub 

opóźnieniach w realizacji działań, a także innych zagadnieniach istotnych dla 

realizacji zamówienia. 



 
4. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę pracy Wykonawcy. 

 

III. Sposób realizacji zamówienia  

1. 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.  

2. Zamawiający przewiduje zlecenie maksymalnie 60 godzin (1h = 60 min) doradztwa. 

3. Usługi doradztwa mogą być wykonywane przez osobę/osoby wskazaną/wskazane 

przez Wykonawcę w formularzu ofertowym osobiście, pisemnie oraz za pomocą innych 

środków łączności (poczta elektroniczna, telefon, fax). Fakt wykonania usług 

doradczych oraz czas ich realizacji (w tym ilość godzin) potwierdzany będzie przez 

uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

4. W przypadku doradztwa osobistego (udział w spotkaniach) miejsce, termin i czas 

świadczenia doradztwa zostanie uzgodniony przez Zamawiającego z Wykonawcą. 

Wykonawcy nie będzie przysługiwać zwrot kosztów dojazdu za czynności związane ze 

świadczeniem usług w ramach umowy. 


