Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

UMOWA NUMER: ………………………….
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej z siedzibą: ul. Giełdowa 7/9, 01-211
Warszawa, NIP 5272367496, REGON: 017510794, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „UKE”,
reprezentowanym przez:
Pana Dariusza Walaszczyka– Dyrektora Biura Administracji UKE,
a
…………………………. z siedzibą: ………………………., działającą na podstawie wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: ………………., NIP: ………………….., REGON: ……………,
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ……………… PLN, zwaną dalej „Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
……………………………………,
uprawnionego do reprezentacji zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
numer: ……………………..,
zwane także: „Stronami”,
o następującej treści:
§1
Do przedmiotowej umowy (dalej: „Umowa”) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).
§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego za
wynagrodzeniem usług wsparcia eksperckiego (dalej: „Wsparcie”) na rzecz pracowników
Zamawiającego w postaci konsultacji w zakresie analizy i oceny metodologii kalkulacji
kosztów oraz sposobu zasilenia danymi testu MS i rodzaju danych użytych przez
Operatorów Sieci Dostępowych wybudowanych ze wsparciem POPC, w wymiarze 60
godzin (60 min. każda godzina) konsultacji.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawarty został w Załączniku nr 1 – Zapytaniu
ofertowym.
3. Wsparcie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, rozumiane jest jako wsparcie
merytoryczne pracowników UKE, świadczone przez osoby wskazane w § 14 ust. 5.
Wsparcie świadczone będzie w formie konsultacji telefonicznych, udziału w spotkaniach

(także w formie videokonferencji), w formie komunikacji e-mail, oraz poprzez
opracowywanie dokumentów. Efekty wykonanych prac, o których mowa w ust. 1, w
postaci pytań i propozycji zmian do wezwań, zestawień liczbowych, wyliczeń, uzasadnienia
przyjętych założeń, koncepcji, a także wnioski z każdego powyżej wymienionych zadań
będą przekazywane na adresy e-mail Zamawiającego, wskazane w § 6 ust. 1 Umowy.
4. Wezwania Wykonawcy na spotkania kierowane będą na adresy poczty elektronicznej
wskazane w § 6 ust. 2 Umowy.
5. Przedmiot Umowy będzie współfinansowany ze środków projektu nr POPC.04.01.01-000051/20 „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w 2021 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
6. Na materiałach realizowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, powinny zostać
umieszczone:
a) obowiązujące logotypy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej wraz
z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
b) informacje o finansowaniu konsultacji przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020.
§3
Okres obowiązywania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 listopada
2022 r. Umowa ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku wykorzystania 60 godzin
wsparcia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
2. Wsparcie świadczone będzie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego sukcesywnie,
w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3. Rozliczenie realizacji usług Wsparcia dokonywane będzie w okresach rozliczeniowych
wskazanych w § 5 ust. 2, na podstawie przygotowywanych przez Wykonawcę,
zaakceptowanych przez Zamawiającego i podpisywanych przez Strony sprawozdań ze
specyfikacją wykorzystanych godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym, obejmujących
w szczególności zakres wykonanego zlecenia i liczbę godzin.
§4
Zlecanie opracowywania i odbiór dokumentów
1. Opracowywanie w ramach Wsparcia dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy,
realizowane będzie w ramach zleceń przekazywanych przez Zamawiającego do realizacji
Wykonawcy, elektronicznie za pośrednictwem adresów e-mail, o których mowa w § 6
Umowy. Zlecenie złożone przez Zamawiającego, po dokonaniu uzgodnień zgodnie
z postanowieniami zawartymi w ust. 2-3 poniżej, będzie zawierało określenie zakresu
zlecenia, pracochłonności i terminu jego realizacji.
2. Przed złożeniem zlecenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym zleceniu,
jego zakresie i terminie realizacji. W odpowiedzi na tę informację Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia Zamawiającemu pracochłonności (liczby godzin) przewidzianej na
jego realizację w terminie 5 dni oraz do uzyskania akceptacji Zamawiającego co do
pracochłonności i terminu wykonania zlecenia.
3. Strony mogą podejmować negocjacje co do zakresu pracochłonności i terminu wykonania
zlecenia.

4. Prace wykonane przez Wykonawcę bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której
mowa w ust. 2, nie stanowią realizacji Umowy i nie stanowią podstawy do wypłaty
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 Umowy.
5. Do liczby godzin, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, nie wlicza się czasu poświęconego
przez Wykonawcę na przedstawienie Zamawiającemu pracochłonności, o której mowa
w ust. 2, dojazdy do i z siedziby Zamawiającego oraz do innych miejsc wyznaczonych przez
Zamawiającego oraz na inne prace organizacyjne i przygotowawcze, związane z realizacją
Umowy.
6. Po opracowaniu w ramach usługi Wsparcia dokumentu, o którym mowa w § 2 i § 4 Umowy,
Wykonawca przekaże go do odbioru pocztą elektroniczną na adres wskazany
w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiający drogą elektroniczną, w terminie 3 dni roboczych od
przekazania dokumentu do odbioru, może poinformować Wykonawcę o jego akceptacji
albo zgłosić zastrzeżenia i uwagi dotyczące jego zgodności z zakresem wskazanym
w zleceniu oraz wezwać Wykonawcę do uwzględnienia tych uwag lub zastrzeżeń.
7. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag
lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, zobowiązany jest do ich uwzględnienia
i przekazania Zamawiającemu drogą elektroniczną poprawionego dokumentu lub
przedstawienia Zamawiającemu uzasadnienia braku możliwości uwzględnienia uwag lub
zastrzeżeń.
8. Zamawiający dokona odbioru dokumentów w przypadku, gdy wszystkie uwagi
i zastrzeżenia Zamawiającego zostaną uwzględnione lub przyjęte zostanie uzasadnienie dla
uwag nieuwzględnionych.
9. Finalne dokumenty powinny być dostępne zgodnie z WACG 2.1 w zakresie mającym
zastosowanie do dokumentów cyfrowych.
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§5
Sprawozdania z realizacji usług
Rozliczenie realizacji usług Wsparcia dokonywane będzie w okresach rozliczeniowych
wskazanych w ust. 2 poniżej, na podstawie przygotowywanych przez Wykonawcę, zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do Umowy, Sprawozdań z wykonanej usługi Wsparcia. Sprawozdania
zawierać będą w szczególności: specyfikację wykorzystanych godzin pracy w danym
okresie rozliczeniowym, zakres wykonanego Wsparcia i liczbę godzin Wsparcia i wskazanie
osób wykonujących Wsparcie. W Sprawozdaniu uwzględnione mogą być wyłącznie
godziny, w których czas realizacji wsparcia wynosił pełne 60 minut.
Rozliczenie świadczonych usług następować będzie w określonych poniżej okresach
rozliczeniowych:
1) I okres rozliczeniowy – od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 lipca 2022 r.,
2) II okres rozliczeniowy – od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 30 września 2022r.;
3) III okres rozliczeniowy – od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2022 r.
Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy będzie sporządzał sprawozdania
z wykonywanej usługi Wsparcia, zawierające specyfikację wykorzystanych godzin
Wsparcia (tj. wykonanych i odebranych w danym okresie rozliczeniowym zleceń)
i przekazywał je Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia danego
okresu rozliczeniowego. Sprawozdanie podlega każdorazowo zatwierdzeniu przez osoby
kontrolujące ze strony Zamawiającego przebieg realizacji Umowy.
Zamawiający może odmówić zatwierdzenia sprawozdania w szczególności jeżeli nie
będzie ono zawierało elementów wymienionych w ust. 3, będzie zawierało zakres
Wsparcia niezrealizowany w danym okresie rozliczeniowym, oraz jeżeli Wsparcie będzie
realizowane przez osoby inne niż wskazane w § 14 ust. 5. W przypadku odmowy
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zatwierdzenia sprawozdania Zamawiający zobowiązany jest, w terminie 5 dni roboczych
od daty otrzymania sprawozdania do zgłoszenia Wykonawcy swoich zastrzeżeń do treści
sprawozdania.
Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni roboczych, do uwzględnienia
uzasadnionych zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 i przekazania poprawionej wersji
sprawozdania, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 4
stosuje się odpowiednio.
Sprawozdanie uznaje się za zatwierdzone w przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego
uwag do sprawozdania, w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez
Zamawiającego.
Strony przyjmują, że dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku, za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium RP.
Sprawozdania, o których mowa w niniejszym paragrafie, sporządzane będą w formie
pisemnej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający nie może
odmówić podpisania sprawozdania bez uzasadnienia. W razie odmowy podpisania
sprawozdania bez uzasadnionej przyczyny, po wezwaniu go i wyznaczeniu w tym celu
dodatkowego 3-dniowego terminu przez Wykonawcę, sprawozdanie uznaje się za
zaakceptowane a Wykonawca może wystawić na jego podstawie fakturę.

§6
Komunikacja między Stronami
1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy, w szczególności do ustalania
zakresu i terminów realizacji zleceń, kontrolowania przebiegu prac objętych Umową,
wskazywania nieprawidłowości w wykonywaniu Umowy oraz zatwierdzania sprawozdań,
o których mowa w § 5 ust. 3 Umowy, Zamawiający wyznacza następujące osoby:
1) Pan Maciej Siek, tel. 22 53 49 485, e-mail: maciej.siek@uke.gov.pl lub
2) Pan Krzysztof Owsianny, tel. 22 53 49 344, e-mail: krzysztof.owsianny@uke.gov.pl
2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Przedmiotu Umowy oraz do podpisania
sprawozdań Wykonawca wyznacza: ……………………………………..
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-2 nie wymaga zmiany Umowy i zawarcia aneksu.
Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu
zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych do wykonywania czynności określonych
w ust. 1-2 niniejszego paragrafu.
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§7
Wynagrodzenie
Łączne wynagrodzenie z tytułu prawidłowej realizacji 60 godzin Wsparcia Strony ustaliły na
maksymalną kwotę brutto …………………… PLN (słownie: …………………………..).
Wynagrodzenie za 1 godzinę świadczenia usługi Wsparcia wynosi brutto: ………. PLN
(słownie: …………………………………).
Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego
sprawozdań, o których mowa w § 5 Umowy i obliczane będzie jako iloczyn faktycznie
zrealizowanych godzin usługi Wsparcia w danym okresie rozliczeniowym oraz
wynagrodzenia za 1 godzinę, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi maksymalną wartość zobowiązania
Zamawiającego, co oznacza że Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usług wsparcia
za łączną kwotę niższą niż wskazana w ust. 1. Z tytułu zlecenia usług wsparcia za łączną
kwotę niższą niż wskazana w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie lub
jakiekolwiek roszczenie o wypłatę wynagrodzenia w pełnej kwocie, o której mowa w ust 1.

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od
daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz
z zatwierdzonym przez Zamawiającego sprawozdaniem, o którym mowa w § 5 Umowy.
6. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonane będą w formie przelewu
bankowego na rachunek bankowy…………………………., nazwa banku: …………………….
7. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6, nie wymaga zawarcia
aneksu do Umowy. Zmiana następuje na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o zmianie i wskazaniu nowego numeru rachunku bankowego. Oświadczenie
musi zostać podpisane przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
i doręczone w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego.
8. Fakturę VAT należy wystawić i dostarczyć w formie pisemnej lub elektronicznej.
W przypadku faktury pisemnej na adres: (ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa), natomiast
w przypadku faktury elektronicznej z adresu Wykonawcy: ……………………. na adres
Zamawiającego: sekretariat.dr@uke.gov.pl.
9. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury w formie elektronicznej na inny adres
e-mail lub z innego adresu e-mail niż wskazany powyżej w ust. 8 taką fakturę uznaje się za
niedostarczoną.
10. Na fakturze należy umieścić numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego:
……………………. oraz informację, że Przedmiot Umowy realizowany jest na podstawie
Umowy wraz ze wskazaniem jej numeru.
11. Zamawiający może wstrzymać zapłatę faktury VAT wystawionej niezgodnie
z obowiązującymi przepisami lub Umową, do czasu otrzymania faktury korygującej lub
odpowiednio do momentu ziszczenia się wszystkich warunków określonych w treści
Umowy, których spełnienie jest wymagane przed wystawieniem danej faktury.
§8
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych
w poniższych przypadkach:
1) niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, o których mowa
w § 4 ust. 2 lub w § 4 ust. 7 lub w § 5 ust. 3 lub § 5 ust. 5 Umowy – kwotę w wysokości
0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy – za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki – za każdy odrębny przypadek zawinionego przez
Wykonawcę niedotrzymania terminu;
2) niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów ustalonych
w przekazanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego zleceniu, o którym mowa
w § 4 Umowy – kwotę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego za
wykonanie zlecenia, którego zwłoka dotyczy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – za
każdy odrębny przypadek zawinionego przez Wykonawcę niedotrzymania terminu,
3) naruszenia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 12 Umowy – kwotę
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy – za
każde stwierdzone naruszenie,
4) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7
ust. 1 Umowy, pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy
do dnia odstąpienia Umowy,
5) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po jego
stronie, innych niż określone w § 9 ust. 8 – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia
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brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, pomniejszonego o kwotę
wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy do dnia odstąpienia Umowy.
Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez
którą na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne
o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed
zawarciem Umowy oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą uważać się będzie w
szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
Sumaryczny limit kar, jakie mogą być naliczone na podstawie Umowy, nie przekroczy
100 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy.
Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jest należna zarówno w przypadku odstąpienia
umownego, jak również odstąpienia dokonanego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
W przypadku powstania szkody przenoszącej wysokość kar umownych określonych
w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na
zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego.
Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar z faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§9
Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy
Strony uprawnione są do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu. W takim przypadku Strony sporządzą
sprawozdanie z wykonanych i odebranych prac do dnia rozwiązania Umowy i na jego
podstawie dokonają rozliczenia.
Z tytułu rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron zgodnie z ust. 1 powyżej, drugiej
Stronie nie przysługuje żadne roszczenie ani odszkodowanie.
W przypadku przynajmniej trzykrotnego niewykonania lub nieprawidłowego wykonania
któregokolwiek ze zleceń przez Wykonawcę (tj. w szczególności w zakresie niezgodności co
do zakresu lub zawinionego przekroczenia terminu wykonania zlecenia o co najmniej 3 dni
robocze), Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy i naliczenia Wykonawcy
kary umownej, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał Umowę w sposób niezgodny z jej
postanowieniami, Zamawiający wezwie go na piśmie do zmiany sposobu wykonywania
Przedmiotu Umowy w adekwatnym do okoliczności terminie, nie krótszym niż 5 dni
roboczych z zagrożeniem, że w przypadku niezaprzestania naruszeń lub nieodwrócenia ich
skutków w tym terminie, Zamawiający od Umowy odstąpi i naliczy Wykonawcy karę
umowną, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy.
W przypadku dokonania odstąpienia od Umowy przed upływem terminu, na jaki została
zawarta, Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie należne z tytułu prawidłowego
wykonania części Przedmiotu Umowy do dnia dokonania odstąpienia od Umowy.
W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy będzie się ono odnosiło do tej części
Przedmiotu Umowy, która nie została prawidłowo wykonana przez Wykonawcę do dnia
odstąpienia od Umowy. Wysokość kary umownej z tytułu odstąpienia zostanie obliczona

jako 20% wynagrodzenia należnego za niezrealizowaną przez Wykonawcę część
Przedmiotu Umowy.
7. Każde ze wskazanych w Umowie umownych praw odstąpienia może zostać wykonane nie
później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.
8. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i rozwiązaniu Umowy formę
pisemną pod rygorem nieważności.

1.

2.

3.

4.

§ 10
Autorskie prawa majątkowe
Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w § 7 Umowy, całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszystkich
dokumentów przygotowanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz prawo
własności nośników, na jakich Przedmiot Umowy przekazano Zamawiającemu,
stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, odnosi się także do projektów Przedmiotu
Umowy, jak i do jego postaci ukończonej i nastąpi z chwilą przyjęcia Przedmiotu Umowy
przez Zamawiającego i nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania, ani też
pod względem czasowym czy terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne
podmioty bez żadnych ograniczeń.
Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 rozciąga się na następujące pola eksploatacji:
1) utrwalenie
technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi,
fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi;
2) zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi,
fotograficznymi, cyfrowymi, fonograficznymi, audiowizualnymi, multimedialnymi
niezależnie od ilości egzemplarzy;
3) wprowadzenie do obrotu bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych
i bez względu na przeznaczenie;
4) wprowadzenie do pamięci komputera;
5) rozpowszechnienie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie;
6) rozpowszechnienie w ten sposób aby pojedyncze osoby miały dostęp do Przedmiotu
Umowy w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
7) publiczne odtworzenie i wykonanie;
8) najem;
9) dzierżawa.
Wykorzystanie Przedmiotu Umowy na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji może następować m.in. w następujących formach:
1) wydanie zbiorowe w postaci książkowej (albumy, katalogi, leksykony),
w wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych
podmiotów;
2) rozpowszechnianie w całości lub częściach, samodzielnie lub w dziełach innych
podmiotów, a także w połączeniu z dziełami innych podmiotów;
3) rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu wszelkich technik plastycznych
i graficznych, zmiany kolorystyki i nasycenia barw, skal i proporcji, czcionek, kadrowania;
4) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na
wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów, opisów.
§ 11

Autorskie prawa osobiste
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do Przedmiotu Umowy, w tym prawa do:
1) decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu;
2) do nadzoru autorskiego;
3) do nienaruszalności formy i treści Przedmiotu Umowy oraz do jego rzetelnego
wykorzystania.
§ 12
Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
2) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt. 1, jedynie w celach określonych
w Umowie;
3) podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapewniających, że żadna z osób
uzyskujących informacje, o których mowa w pkt. 1, nie ujawni tych informacji ani ich
źródła zarówno w całości jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego
pisemnego upoważnienia Zamawiającego;
4) ujawniania informacji jedynie tym pracownikom Stron, którym ujawnienie takie będzie
uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp
w związku z realizacją zadań służbowych związanych ze współpracą Stron;
5) zapewnienia, aby pracownicy Wykonawcy, którym ujawniono informacje uzyskane
w trakcie realizacji Umowy, zachowali w tajemnicy te informacje, również po
zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich
o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebrania od tych
pracowników oświadczeń wraz z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy tych
danych.
2. Strony ustalają, że postanowienia ust. 1, nie mają zastosowania:
1) do informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które stały się ogólnie dostępne nie
za sprawą którejkolwiek ze Stron Umowy;
2) w przypadku, gdy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
3) w przypadku informacji, które udostępnia się na mocy przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, w tym ustawy – Prawo zamówień publicznych i ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie obowiązywał przez czas obowiązywania Umowy,
a po jej rozwiązaniu przez okres 2 lat z możliwością zastrzeżenia przez Zamawiającego
przedłużenia okresu obowiązku zachowania tajemnicy w sytuacji, gdyby określone
informacje nie straciły waloru tajemnicy prawnie chronionej.
4. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji Umowy przestrzegać obowiązujących
u Zamawiającego zasad bezpieczeństwa i ochrony informacji.
5. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia z Zamawiającym sposobu przekazywania
korespondencji zawierającej informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo
informacji u Zamawiającego.
6. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca
zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej
wątpliwości.

7. Strony oświadczają, że dane kontaktowe reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie
w § 6 ust. 1 i 2 umowy lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie
obowiązywania umowy, przekazywane są w celu zapewnienia prawidłowej realizacji
umowy. Udostępniane dane kontaktowe obejmują: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail
i służbowy numer telefonu. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych,
które zostały jej udostępnione w ramach umowy.
8. Każda ze Stron zobowiązuje się do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim
osobom, których dane kontaktowe udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 ust.
1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zgodnie z załączoną klauzulą
informacyjną drugiej Strony zamieszczoną w załączniku nr 3 do Umowy (Klauzula
informacyjna Wykonawcy dla osób reprezentujących Zamawiającego oraz wykonujących
umowę ze strony Zamawiającego) i w załączniku nr 4 do Umowy (Klauzula informacyjna
Zamawiającego dla osób reprezentujących Wykonawcę oraz wykonujących umowę ze
strony Wykonawcy).
§ 13
Dane adresowe
1. Wszelkie dokumenty sporządzone w ramach realizacji Umowy oraz pisma i zawiadomienia
związane z Umową będą przez Strony bądź doręczane za pośrednictwem poczty
elektronicznej
na
adresy
przedstawicieli
Stron,
wskazanych
w § 6 Umowy.
2. Pisma zmierzające do zmiany lub ustania łączącego strony stosunku prawnego doręczane
będą bezpośrednio do rąk drugiej Strony bądź wysyłane listem poleconym na następujące
adresy:
1) Zamawiający: Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa,
2) Wykonawca:
…………………..
………………………………………………………...
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie danych
wskazanych w ust. 2. W przypadku niezawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu,
pismo przesłane na adres uprzednio wskazany, awizowane dwukrotnie, uznaje się za
skutecznie doręczone.
§ 14
Prawa i obowiązki stron
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) przekazywania Zamawiającemu wszystkich niezbędnych informacji mających wpływ
na realizację Umowy oraz uwzględniania odpowiedzi Zamawiającego udzielonych na
przesyłane przez Wykonawcę zapytania odnoszące się do sposobu realizacji Umowy,
z zastrzeżeniem, że w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, że zgłaszane przez
Zamawiającego uwagi są niezasadne merytorycznie w świetle wiedzy
i profesjonalnego doświadczenia Wykonawcy, Wykonawca uwzględni takie
zastrzeżenia lub uwagi na pisemne żądanie Zamawiającego, jednakże na wyłączną
odpowiedzialność Zamawiającego i nie będzie ponosił z tego tytułu jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec Zamawiającego lub osób trzecich;
2) realizowania Przedmiotu Umowy w sposób bezstronny i obiektywny oraz do
zachowania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy należytej staranności wymaganej
w obrocie gospodarczym, ocenianej z uwzględnieniem zawodowego charakteru
Wykonawcy i standardów ogólnie przyjętych w obrocie profesjonalnym.

5. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie ze złożoną
ofertą, przez zespół Wykonawcy, w skład którego wchodzą:
1) ………………………………………………….,
2) ………………………………………………….
6. Zmiana członków zespołu Wykonawcy może nastąpić tylko z uzasadnionych przyczyn i na
podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. Nowi członkowie zespołu muszą mieć
wykształcenie i doświadczenie nie gorsze niż osoby przez nie zastępowane, zgodnie
z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym (Załącznik nr 1 do Umowy).
7. Strony zobowiązują się do współpracy przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
W szczególności Zamawiający dostarczy Wykonawcy informacje będące w jego posiadaniu
i stanowiące podstawę zamawianych konsultacji.
8. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy na podstawie wiedzy, przekazanych mu oczekiwań
Zamawiającego i stanu prawnego aktualnych na dzień udzielenia konkretnej konsultacji.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy
i ekonomiczny niezbędny do wypełnienia postanowień Umowy.
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§ 15
Postanowienia końcowe
Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.
Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została ona podpisana przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej, ani przenieść na nią
swoich wierzytelności wynikających z Umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na
piśmie.
Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności
oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy przetwarzane będą dane osobowe,
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 („RODO”),
przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1781) oraz innych przepisów prawa w tym zakresie.
Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z Umowy powinny być
rozwiązywane bez zbędnej zwłoki – drogą negocjacji między Stronami.
W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231
z późn. zm.).
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