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[SŁOWNIK POJĘĆ] 

POJĘCIE DEFINICJA 

GovTech Zespół mający na celu wypracowanie modeli współpracy 

administracji publicznej  

z innowatorami, prowadzący m.in. działania informacyjne w 

ramach ogólnopolskiej kampanii Programu GovTech Polska.  

Konkurs Konkurs dwuetapowy w ramach pilotażu Programu 

GovTech Polska, którego przedmiotem jest rozwiązanie 

informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z 

autonomicznym podejmowaniem decyzji, prowadzony 

przez Zamawiającego. 

Regulamin Niniejszy Regulamin określający zasady prowadzenia 

Konkursu. 

Platforma Konkursowa GovTech System informatyczny umożliwiający prowadzenie oraz 

udział w postępowaniu konkursowym, dostępny pod 

adresem konkursy.govtech.gov.pl.   

Rozwiązanie Konkursowe Praca konkursowa przygotowywana na Etapie I Konkursu 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub praca 

konkursowa przygotowywana na Etapie II Konkursu zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego. 

Sąd Konkursowy Zespół pomocniczy kierownika Zamawiającego powołany 

do oceny spełniania przez Uczestników Konkursu wymagań 

określonych w regulaminie konkursu, oceny oraz wyboru 

najlepszych Rozwiązań. 

Uczestnik  Podmiot, który złożył Wniosek o dopuszczenie do udziału w 

Konkursie i został dopuszczony do udziału w Konkursie. 
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Zwycięzca Uczestnik, który otrzymał najwięcej punktów w II Etapie 

Konkursu i został zaproszony do negocjacji umowy w 

zakresie wykonania Systemu Docelowego. 

Wnioskodawca  Podmiot, który złożył Wniosek o dopuszczenie do udziału w 

Konkursie. 

Zamawiający KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-

301 Lubin NIP: 692-000-00-13, REGON: 39002176400135 

Zadanie I Etapu Konkursu Opis wymagań Zamawiającego stawianych wszystkim 

Uczestnikom Konkursu. 

Zadanie II Etapu Konkursu Opis wymagań Zamawiającego stawianych najlepszym 

Uczestnikom wybranym w I Etapie Konkursu. 

System Docelowy Oprogramowanie jakie Zamawiający przewidział do 

wykonania przez Zwycięzcę Konkursu. 

NDA Oświadczenie o zachowaniu poufności (non-disclosure 

agreement), określające, jakie informacje uznawane są za 

tajemnicę przedsiębiorstwa i podlegają bezwzględnej 

ochronie przed ich ujawnieniem. 
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1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1. Organizatorem Konkursu jest Zamawiający.  

1.2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres 

Zamawiającego, przez Platformę Konkursową GovTech lub bezpośrednio do osób 

uprawnionych do kontaktów z uczestnikami Konkursu w imieniu Zamawiającego:  

a. Grzegorz Kędzia, tel.: +48 887 662 764, adres e-mail: grzegorz.kedzia@kghm.com 

b.  Paweł Skowroński, tel.: +48 76 748 08 83, adres e-mail: 

pawel.skowronski@kghm.com  

2. FORMA KONKURSU 

2.1. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu. 

2.2. Konkurs jest dwuetapowy i ma charakter otwarty. Uczestnikami Konkursu mogą być podmioty 

spełniające warunki określone w Regulaminie. Do II Etapu Konkursu zaproszeni zostaną 

Uczestnicy, których Rozwiązania Konkursowe uzyskały najlepsze oceny po I Etapie Konkursu 

zgodnie z kryteriami oceny określonymi w Regulaminie. 

2.3. Wnioskodawcy nie spełniający wymagań określonych w Regulaminie lub którzy nie dokonali 

prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie podlegają wykluczeniu z Konkursu. 

2.4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, 

oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w Konkursie, 

Rozwiązania Konkursowe oraz wszelkie składane przez Uczestników Konkursu informacje, 

wnioski, zawiadomienia, oświadczenia i dokumenty muszą być składane w języku polskim (nie 

dotyczy to powszechnie stosowanych elementów anglojęzycznej terminologii technicznej). 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU KONKURSU 

3.1. Zamawiający organizuje konkurs ponieważ: 

Obecnie system organizacyjny utrzymania dróg na terenie Huty Miedzi Głogów polega na pracy 

dyspozytora, który kieruje pojazdy – zamiatarki, odśnieżarki i polewaczki w miejsca, gdzie jest 

wymagana ich praca. Dzieje się to w oparciu o doniesienia ze strony pracowników huty lub firm 

świadczących usługi. Ponadto, pojazdy te jeżdżą zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. 

Firmy świadczące usługi utrzymania dróg są rozliczane na podstawie kilometrów 

oczyszczonej/odśnieżonej drogi lub za metr kwadratowy placu. 

mailto:grzegorz.kedzia@kghm.com
mailto:pawel.skowronski@kghm.com
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3.2. Zamawiający planuje osiągnąć zmianę, którą opisuje jako: 

Planowana zmiana polega na wprowadzeniu rozwiązania informatycznego z zakresu analityki 
obrazowej w połączeniu z elementami autonomicznego podejmowania decyzji. Stworzony system 
powinien kierować służby utrzymania dróg do punktów zaśnieżonych, oblodzonych lub 
zabrudzonych na terenie Huty Miedzi Głogów na podstawie zapisów monitoringu CCTV, oznaczać 
odbiór pracy, uwzględniać priorytety dla obiektów. Wdrożenie narzędzia zwiększy efektywność 
pracy zamiatarek, polewaczek i odśnieżarek, a także odciąży dyspozytora, który będzie mógł skupić 
się na innych zadaniach operacyjnych. 

 

3.3. Przedmiotem Konkursu jest „ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE Z ZAKRESU ANALITYKI 

OBRAZOWEJ W POŁĄCZENIU Z ELEMENTAMI AUTONOMICZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI” 

3.4. W składanych przez Uczestników Rozwiązaniach Konkursowych istotne jest, aby były one 

efektem prac uwzględniających najnowsze rozwiązania technologiczne i spełniały co najmniej 

minimalne wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego. 

3.5. Obsługa Konkursu realizowana jest przez Platformę Konkursową GovTech i obejmuje 

generowanie wniosku o dopuszczenie do Konkursu, złożenie Rozwiązania Konkursowego w I 

i II Etapie, publikację odpowiedzi Zamawiającego na zadawane przez Uczestników pytania, 

publikację informacji o Zwycięzcy oraz Uczestnikach po zakończeniu Konkursu. 

3.6. Zamawiający opublikuje również informacje o Regulaminie oraz Zwycięzcy i Uczestnikach po 

zakończeniu Konkursu na swojej stronie internetowej. 

3.7. Żadne Rozwiązanie Konkursowe ani jego elementy nie mogą być opatrzone odpowiednio 

nazwą lub imieniem i nazwiskiem Uczestnika, ani innymi informacjami umożliwiającymi 

zidentyfikowanie autora lub Uczestnika Konkursu, w tym informacjami zawartymi w kodzie 

źródłowym oprogramowania informatycznego, jeśli takie składa się na Rozwiązanie 

Konkursowe, przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd Konkursowy. Niespełnienie 

powyższego warunku skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. Działania i dokumenty 

Uczestników nieobjęte zakresem Konkursu nie będą oceniane. 

3.8. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody określone w Regulaminie. 

3.10. Etap przyjmowania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie trwa w okresie od 

12.09.2019 do 28.10.2019.  

3.11. Etap składania Rozwiązań przez Uczestników Konkursu, prowadzony w ramach Etapu I 

Konkursu, będzie trwał od 08.11.2019 do 28.11.2019. Ostatnie Rozwiązanie Konkursowe 

zgłoszone przez danego Uczestnika w dniu zakończenia Etapu I traktowane jest jako 

ostateczne. Rozwiązania Konkursowe złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
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3.12. W Etapie I Uczestnicy Konkursu przedstawiają Rozwiązania Konkursowe Zadań I Etapu 

Konkursu. Rozwiązania Konkursowe podlegają ocenie Sądu Konkursowego. 

3.13. Rozwiązanie Konkursowe I Etapu podlega ocenie Sądu Konkursowego, który dokonuje jej do 

dnia 12.12.2019 roku. 

3.14. Do Etapu II Sąd Konkursowy kwalifikuje do pięciu Uczestników, którzy osiągnęli największą 

liczbę punktów według kryteriów określonych w regulaminie. Jeżeli dany Uczestnik pomimo 

zakwalifikowania go do Etapu II podejmie decyzję o rezygnacji z udziału w Konkursie 

Zamawiający wykluczy takiego Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie i będzie mógł podjąć 

decyzję o zakwalifikowaniu do Etapu II kolejnego Uczestnika z najwyższą liczbą punktów 

uzyskaną w ramach oceny po Etapie I, spośród tych, którzy pierwotnie nie uzyskali kwalifikacji 

do Etapu II.  

3.15. Dla uczestników, zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu zostanie zorganizowane  spotkanie 

informacyjne. Planowany termin seminarium to 09.01.2020 roku. W czasie seminarium 

Zamawiający odpowie na pytania Uczestników II Etapu oraz przedstawi materiały dedykowane 

II Etapowi i inne niezbędne informacje. Wnioski z seminarium zostaną spisane w protokole, 

który zostanie przesłany do wszystkich Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II. 

Seminarium to jest częścią II Etapu Konkursu.   

3.16. Etap składania Rozwiązań przez Uczestników prowadzony w ramach II Etapu Konkursu, będzie 

trwał od 10.01 do 31.01.2020 roku do godziny 10.00. Ostatnie Rozwiązanie Konkursowe 

zgłoszone przez danego Uczestnika przed godziną 10.00 w dniu zakończenia Etapu II 

traktowane jest jako ostateczne. 

3.17. W II Etapie  Uczestnicy Konkursu przedstawiają Rozwiązania Konkursowe Zadań II Etapu  

Konkursu, przygotowane na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

Rozwiązania Konkursowe podlegają ocenie Sądu Konkursowego. 

3.18. Szczegółowy opis Zadań II Etapu Konkursu zostanie przekazany Uczestnikom pocztą 

elektroniczną w terminie do dnia 09.01.2020 roku.  

3.19. Rozwiązanie Konkursowe II Etapu podlega ocenie Sądu Konkursowego, który dokonuje jej do 

dnia 07.02.2020 roku. 

4 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI KONKURSU ORAZ SPOSÓB 

UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH REGULAMINU 
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4.1. Uczestnicy komunikują się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

mailowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.2. lub za pomocą Platformy Konkursowej 

GovTech. 

4.2. Zamawiający udziela odpowiedzi pod warunkiem, że pytanie lub wniosek o wyjaśnienie 

Regulaminu wpłynie co najmniej na dwa dni przez terminem składania wniosku lub Rozwiązań. 

Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynęła po upływie terminu lub dotyczy 

udzielonych już odpowiedzi i wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić takie pytania bez rozpoznania. 

4.3. Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, w 

tym pytania i odpowiedzi oraz wyjaśnienia dotyczące dokumentacji Konkursu na tej samej 

stronie internetowej na której opublikował ogłoszenie o Konkursie.   

4.4. Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania oraz udzielone wyjaśnienia są wiążące 

dla Uczestników Konkursu.  

5. MAKSYMALNY PLANOWANY ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA PRAC REALIZOWANYCH NA 

PODSTAWIE ROZWIĄZAŃ 

5.1      Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie rozwiązań 
wynosi 600 000 zł. 
 

6. WYTYCZNE DLA OPRACOWANIA ROZWIĄZAŃ KONKURSOWYCH 

6.1. Konkurs organizowany jest w celu wyłonienia najlepszego Rozwiązania Konkursowego 

realizującego zadanie określone w pkt. 0 oraz w sekcji 9, a następnie jego uszczegółowienia w 

wyniku umowy na udzielenie zamówienia o której mowa w pkt. 13.3 według poniższych 

wytycznych. 

6.2. Zamawiający zdefiniował główne funkcje Systemu Docelowego jako: 

 Uczenie systemu w zakresie środowiska (zaśnieżenie/brak zaśnieżenia, nawierzchnia 

sucha/nawierzchnia zwilżona, …); 

 Dyspozycje dotyczące wysłania pojazdów na podstawie analityki obrazowej; 

 Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 98%; 

 Odbiór prac na podstawie analityki obrazowej; 

 Powiadomienia do dyspozytora; 



   

 

   

 
10 

 Obsługa priorytetów dla obiektów; 

 Oparcie o infrastrukturę KGHM (rozwiązania chmurowe nie są akceptowalne); 

 Akceptowalne środowiska: Windows, Linux; 

 Akceptowalne bazy danych: Microsoft SQL, DB2; 

  Aktualne wsparcie producenckie dla wszystkich wykorzystanych systemów. 

6.3. Zamawiający podzielił oczekiwania względem użytkowników docelowych Systemu 

Docelowego: 

Użytkownik Oczekiwania od Systemu Docelowego 

Dyspozytor pojazdów utrzymania  Automatyczne wysyłanie pojazdów utrzymania 

dróg w rejony, gdzie konieczne jest wykonanie 

pracy; 

 Automatyczna weryfikacja wykonanej pracy; 

 Interface użytkownika umożliwiający włączenie 

lub wyłączenie terenu z systemu.   

Kierowcy pojazdów utrzymania dróg  Automatyczne wskazywanie miejsc, gdzie 

konieczne jest wykonanie pracy. 

Firmy podwykonawcze  Automatyczna weryfikacja wykonanej pracy. 

6.4. Zamawiający w procesie Konkursu wybierze te prace konkursowe, które najpełniej realizować 

będą cel Konkursu oraz w określonym budżecie zaoferują najwięcej funkcjonalności ponad te 

określone w Regulaminie. 

7. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO KONKURSU ORAZ OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ 

UCZESTNIKÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ 

7.1. Uczestnikiem Konkursu może być: 

a. osoba fizyczna; 

b. osoba prawna; 

c. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 
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7.2. Podmioty wymienione w pkt 7.1 mogą brać udział samodzielnie lub wspólnie. W obu 

przypadkach zwane są “Uczestnikiem”. 

7.3. Uczestnicy wspólnie biorący udział w Konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich, w tym do złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz 

dokumentów i oświadczeń wymaganych w Regulaminie. 

7.4. Pełnomocnikiem Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie może być jeden z tych 

Uczestników. Uczestnikami wspólnie biorącymi udział w Konkursie są w szczególności 

wspólnicy spółki cywilnej i tzw. konsorcja. 

7.5. Pełnomocnik załącza do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie pełnomocnictwo 

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników wspólnie 

biorących udział w Konkursie. Pełnomocnictwo może być złożone także w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

7.6. Udział w Konkursie może wziąć podmiot, który: 

a. posiada zdolność do czynności prawnych; 

b. nie jest karany;  

c. nie brał udziału w przygotowaniu Konkursu, nie jest członkiem Sądu Konkursowego 

lub nie jest powiązany z członkami Sądu Konkursowego lub osobami zaangażowanymi 

w przygotowanie Konkursu, w sposób określony w pkt 7.7; 

7.7. Poprzez powiązanie, o którym mowa w pkt 7.6 Zamawiający rozumie: 

a. pozostawanie w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia, związanie z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z podmiotami 

wskazanymi w pkt 7.6 

b. pozostawanie w stosunku zatrudnienia lub pełnienie funkcji członka władz podmiotów 

wskazanych w pkt 7.6 w okresie roku przed rozpoczęciem procedury Konkursowej; 

c. pozostawanie z podmiotami wskazanymi w pkt. 7.6 w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, 

obiektywności i równego traktowania Uczestników. 

7.8. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wnioskodawcę warunków udziału w Konkursie 

przez weryfikację oświadczeń złożonych we Wniosku o dopuszczenie. 
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7.9. Podmiot ubiegający się o udział w Konkursie składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w 

Konkursie, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do regulaminu oświadcza, że: 

a. posiada zdolność do czynności prawnych; 

b. spełnia warunki określone w pkt 7.6; 

c. zapoznał się z treścią Regulaminu; 

d. nie naruszy praw i dóbr osobistych podmiotów trzecich w związku z dostarczonymi 

Rozwiązaniami; 

e. wykorzysta przekazywane przez Zamawiającego dane i informacje wyłącznie na 

potrzeby Konkursu i zgodnie z Regulaminem; 

f. Akceptuje elektroniczny sposób komunikacji z Zamawiającym wskazując adres email 

do komunikacji i rejestrując się na Platformie Konkursowej GovTech. 

7.10. Warunkiem zakwalifikowania do Konkursu jest złożenie wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do 

udziału w Konkursie Oświadczenia o zachowaniu poufności (NDA), zgodnego z załącznikiem nr 

3 do niniejszego Regulaminu. 

7.11. Zamawiający dokona badania złożonych Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

pod względem spełnienia wymagań Regulaminu, wezwie z pomocą komunikacji elektronicznej 

Uczestników do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień Wniosków o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie oraz na tej podstawie dokona oceny spełnienia przez Uczestników, wymagań 

Konkursu określonych w Regulaminie. Wnioskodawca będzie mieć dwa dni na uzupełnienie 

lub przekazanie wyjaśnień dotyczących Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

7.12. Po dokonaniu oceny spełniania wymagań udziału w Konkursie, w tym po dokonaniu oceny 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, zgodnie z Regulaminem, Zamawiający 

dopuści Wnioskodawcę do I Etapu Konkursu. 

7.13. Uczestnik może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonego 

wniosku  pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 

przed terminem składania wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. oznaczyć wniosek informacją 

„ZMIANA”. 

7.14. Wnioskodawca ma prawo przed upływem terminu składania wniosków, wycofać się z 

konkursu poprzez złożenie pisemnego powiadomienia odpowiednio oznakowanego jak oferta 

z napisem „WYCOFANIE”. 
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8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

8.1. Złożenie podpisanego Wniosku jest warunkiem koniecznym zgłoszenia uczestnictwa w 

Konkursie. Uczestnik składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie zgodnie ze 

wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu w terminie wskazanym w punkcie 3.10. 

Wniosek może być składany: 

a. pisemnie - osobiście lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego (liczy się data i 

godzina otrzymania wniosku przez Zamawiającego); 

b. za pośrednictwem Platformy Konkursowej GovTech. 

8.2. O wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie Wnioskodawcy zostaną powiadomieni 

niezwłocznie pocztą elektroniczną na adres podany we Wniosku. 

8.3. Każdy Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

oraz jedno Rozwiązanie Konkursowe w danym Etapie.  

8.4. Wnioskodawca, który będzie występował w więcej niż jednym wniosku, zostanie wykluczony 

z Konkursu.  

8.5. Przekazując Rozwiązania Konkursowe Zamawiającemu Uczestnik oświadcza, że: 

a. Rozwiązanie Konkursowe nie narusza prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw i 

dóbr oraz ponosi za to oświadczenie pełną odpowiedzialność; 

b. pokryje ewentualne roszczenia podmiotów trzecich wobec Zamawiającego jakie mogą 

pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z otrzymanych Rozwiązań w 

ramach Konkursu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, 

odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i 

zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym 

koszty obsługi prawnej z tym związane; 

c. przyjmuje do wiadomości, że w toku Konkursu zabronione są wszelkie czynności, które 

wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności te, które 

destabilizowałyby pracę, utrudniałyby dostęp do materiałów przekazywanych przez 

Zamawiającego lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych 

działań na szkodę Zamawiającego i pozostałych Uczestników lub zagrażających ich 

prawom lub interesom. 

9. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA ORAZ SPOSÓB PREZENTACJI ROZWIĄZAŃ 

9.1. Wymagania dotyczące Rozwiązań składanych w I Etapie Konkursu: 
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 Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 70%; 

 Czas uczenia rozwiązania dotyczącego stanu przejezdności: maksimum 1 godzina/punkt; 

 

9.2. W celu sprawnej realizacji zadania konkursowego na etapie I Zamawiający udostępnia: 

a.  150 stopklatek (po 50 klatek dla 3 punktów) z monitoringu CCTV Huty Miedzi Głogów, 

prezentujących drogi w różnych warunkach atmosferycznych 

9.3. Dane te reprezentują: 

Wybrane punkty Huty Miedzi Głogów w różnych: 

 porach dnia  

 warunkach atmosferycznych 

 stanach nawierzchni 

 

9.4. Wymagania dotyczące Rozwiązań składanych w II Etapie Konkursu: 

 Rollout na pozostałe punkty; 

 Rollout na pozostałe obiekty; 

 Panel dyspozytorski; 

 Powiadomienia dla dysponentów pojazdem (kierowca, dyspozytor, usługodawca); 

 Poprawność podejmowanych decyzji przez system na poziomie minimum 95%; 

 Czas pomiędzy wystąpieniem zdarzenia na drodze a wydaniem przez system dyspozycji nie 

może przekraczać 30 sekund; 

 

9.5. W celu sprawnej realizacji zadania konkursowego na etapie II Zamawiający udostępnia: 

a. 1 000 materiałów filmowych o długości 10 sekund każdy, prezentujących drogi na 

terenie Huty Miedzi Głogów w różnych warunkach pogodowych 

b. Plan dróg na terenie Huty Miedzi Głogów 

9.6. Dane te reprezentują: 

 Obraz z wybranych punktów Huty Miedzi Głogów w różnych: 

o porach dnia;  

o warunkach atmosferycznych; 



   

 

   

 
15 

o stanach nawierzchni; 

 Plan Operacyjny Huty Miedzi Głogów. 

 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ROZWIĄZAŃ PRZEZ UCZESTNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO 

UDZIAŁU W KONKURSIE 

10.1. Rozwiązania Konkursowe I Etapu Konkursu należy złożyć do dnia wskazanego w pkt. 3.11. 

poprzez Platformę Konkursową GovTech. 

10.2. Po ustaleniu wyników I Etapu Konkursu Uczestnicy Konkursu, których Rozwiązania 

Konkursowe zakwalifikowały się do II Etapu Konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani o 

możliwości przystąpienia do II Etapu Konkursu. 

10.3. II Etap Konkursu odbędzie się w dniach wskazanych w pkt. 3.16. 

11. KRYTERIA OCENY ROZWIĄZAŃ  

11.1. Sąd Konkursowy dokonuje oceny nadesłanych prac w I Etapie Konkursu w oparciu o niżej 

wymienione kryteria: 

Kryterium Waga Komentarz 

Poprawność 

rozpoznawania 

zdarzenia – 0-10 pkt 

10 Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie 

dokładności rozwiązania według poniższego 

klucza: 

𝐷𝑜𝑘ł𝑎𝑑𝑛𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑁𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑦 𝑤𝑦𝑛𝑖𝑘
 

Opis architektury 

rozwiązania: opis 

technologii, opis 

funkcjonalności, w jaki 

sposób technologia 

powstała  (maksymalni

e 2000 znaków ze 

spacjami) – 0-3 pkt 

3 Ocena subiektywna członków Sądu 

Konkursowego, przeliczana według klucza: 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑁𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎
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Czas uczenia 

rozwiązania – 0-3 pkt 

3 Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie 

czasu uczenia się rozwiązania dla jednego punktu 

według poniższego klucza: 

𝑁𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑦 𝑤𝑦𝑛𝑖𝑘 − 𝐶𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑁𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑦 𝑤𝑦𝑛𝑖𝑘
 

 

11.2. Sąd Konkursowy dokonuje oceny nadesłanych prac w II Etapie Konkursu w oparciu o niżej 

wymienione kryteria: 

Kryterium Waga Komentarz 

Poprawność 

rozpoznawania 

zdarzenia – 0-10 pkt 

10 Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie 

dokładności rozwiązania według poniższego 

klucza: 

𝐷𝑜𝑘ł𝑎𝑑𝑛𝑜ść 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑁𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑦 𝑤𝑦𝑛𝑖𝑘
 

Poziom uzależnienia od 

dostawcy (Vendor lock) 

– 0-3 pkt 

3 Ocena subiektywna członków Sądu 

Konkursowego, przeliczana według klucza: 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑁𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎
 

Ocena 3 oznacza najniższy poziom uzależnienia, 

ocena 0 najwyższy. 

Racjonalność i 

wykonalność w 

zakładanym czasie 

zaproponowanych 

kamieni milowych 

wdrożenia (opis etapów 

ujętych w ramy 

czasowe, opis działań w 

ramach poszczególnych 

z nich oraz niezbędne 

3 Ocena subiektywna członków Sądu 

Konkursowego, przeliczana według klucza: 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑜𝑐𝑒𝑛 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑁𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎
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zasoby - zarówno po 

stronie wykonawcy jak i 

PO wg wzoru) 

(maksymalnie 2000 

znaków ze spacjami) – 

0-3 pkt 

Aktualny szacowany 

koszt zakupu i 

wdrożenia rozwiązania 

(maksymalnie 400 

znaków ze spacjami) – 

0-4 pkt 

4 Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie 

kosztu oferty według poniższego klucza: 

𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑛𝑎𝑗𝑡𝑎ń𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 

Propozycja 3 

potencjalnych 

obszarów ryzyka, 

mogących wystąpić i 

znacząco wpłynąć na 

realizację wdrożenia 

oraz zaproponowanie 

środków je 

minimalizujących i 

wpływających na 

poprawę rzetelności i 

terminowości realizacji 

wdrożenia – 0-3 pkt 

3 Ocena subiektywna członków Sądu 

Konkursowego, przeliczana według klucza: 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑜𝑐𝑒𝑛

𝑁𝑎𝑗𝑤𝑦ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎
 

Czas pomiędzy 

wystąpieniem 

zdarzenia na drodze a 

wydaniem przez system 

dyspozycji – 0-3 pkt 

3 Punkty będą przyznawane poprzez przeliczenie 

czasu potrzebnego na podjęcie przez system 

decyzji według poniższego klucza: 

𝑁𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑦 𝑤𝑦𝑛𝑖𝑘 − 𝐶𝑧𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑁𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑦 𝑤𝑦𝑛𝑖𝑘
 

12. SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO 

12.1. Sąd Konkursowy liczy 7 osób. W skład Sądu konkursowego wchodzą:  
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a. Paweł Skowroński – Dyrektor ds. Technicznych, O/COPI – Przewodniczący Sądu  

b. Małgorzata Krekora – Główny Inżynier – Kierownik Wydziału Rozwoju i Wdrożeń 

Rozwiązań IT, O/COPI 

c. Marek Wach – Główny Inżynier – Kierownik Wydziału Zarządzania Zasobami 

Sieciowymi, O/COPI 

d. Roman Konefał – Główny Specjalista – Kierownik Działu Rozwoju, O/HMG 

e. Janusz Korol – Główny Specjalista ds. Infrastruktury Drogowej i Kolejowej, 

O/HMG 

f. Dawid Błaszak – Główny Specjalista – Zastępca Kierownika Działu – Koordynator 

ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Dostaw, Huta Miedzi Głogów 

g. Magdalena Skalska-Kozdrowska – Kierownik Wydziału Zakupów Materiałów i 

Usług Pozostałych, Centrala KGHM Polska Miedź S.A. 

12.2. Do zadań Sądu konkursowego należy w szczególności:  

a. ocena Rozwiązań, 

b. wyłonienie najlepszych Rozwiązań, 

c. przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu. 

12.3. Dokumentację Konkursu prowadzi Sekretarz Sądu Konkursowego. 

12.4. Sekretariat Sądu Konkursowego liczy jedną osobę, powołaną przez Kierownika 

Zamawiającego, który udziela jej pisemnego pełnomocnictwa do wykonywania 

czynności sekretarskich w konkursie. Sekretariat Sądu Konkursowego nie bierze udziału 

w pracach Sądu Konkursowego związanych z oceną Rozwiązań.  W skład Sekretariatu 

wchodzą: 

a. Grzegorz Kędzia 

12.5. Nad zachowaniem anonimowości prac konkursowych i identyfikacją autorów Rozwiązań 

czuwa Sekretariat Sądu Konkursowego.   

13. RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD, TERMIN WYPŁATY NAGRÓD ORAZ ZWROT KOSZTÓW 

PRZYGOTOWANIA ROZWIĄZAŃ 

13.1. W I Etapie Konkursu przyznaje się do 5 nagród.  
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13.2. Nagrodę w I Etapie stanowi suma pieniężna w wysokości określonej w pkt 13.5 oraz 

zaproszenie do II etapu Konkursu. 

13.3. W II Etapie Konkursu wyłania się jednego zwycięzcę Konkursu, którego w terminie 7 dni 

zaprasza się do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki, 

stanowiącego Nagrodę w Konkursie. W przypadku powodzenia negocjacji, ze zwycięzcą 

zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4. 

13.4. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Sąd Konkursowy. 

13.5. Rodzaj i wysokość nagród: 

a. I - V nagroda: 10.000 zł 

13.6. Nagrody pieniężne, z zastrzeżeniem pkt 13.7 zostaną wypłacone w terminie nie krótszym niż 

15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od ogłoszenia wyników I Etapu Konkursu, a w przypadku 

wniesienia odwołania lub skargi w terminie nie dłuższym niż 30 dni po dacie wydania 

ostatecznego wyroku lub postanowienia. 

13.7. Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez 

Uczestnika Konkursu w oświadczeniu. W przypadku, gdy którąkolwiek z nagród określonych w 

pkt 13.5 zdobędzie Uczestnik w składzie wieloosobowym, reprezentujący ich w Konkursie 

pełnomocnik, pod rygorem wstrzymania wypłaty nagrody, zobowiązany jest wskazać w jakich 

częściach dla każdego z tych uczestników ma zostać wypłacona nagroda. 

13.8. Kwota nagród, wskazanych w pkt 13.5 stanowi całkowitą wartość nagrody. Zamawiający 

pomniejszy nagrodę o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W 

przypadku osób prawnych, nagroda wypłacona zostanie w całości, a to na podatniku, który 

otrzyma nagrodę ciążyć będą określone obowiązki podatkowe. 

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI INTELKTUALNEJ ORAZ ISTOTNE 

POSTANOWIENIA UMOWY 

14.1. Rozwiązania Konkursowe ani w części, ani w całości, nie mogą być udostępnione publicznie, 

ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą publicznego ogłoszenia wyników Konkursu. 

14.2. W przypadku korzystania przez Uczestnika w Rozwiązaniach Konkursowych lub Systemie 

Docelowym z elementów na licencji typu Open Source, zobowiązany jest on wskazać te 

elementy oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego i dostarczyć mu treść licencji 

określającej dokładne warunki korzystania. 
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14.3. Korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego przez Uczestnika oprogramowania Open 

Source i dotyczącej go dokumentacji będzie podlegało warunkom licencji danego 

oprogramowania Open Source, z zastrzeżeniem, że co do każdego elementu takiego 

oprogramowania Open Source, tj. w każdym przypadku jego wykorzystania, Uczestnik 

gwarantuje, że: 

a. wykorzystanie takiego Oprogramowania Open Source będzie zgodne z 

postanowieniami odpowiednich licencji przypisanych do danego oprogramowania; 

b. wykorzystanie Oprogramowania Open Source nie będzie ograniczać Zamawiającego 

w zakresie rozpowszechniania innego oprogramowania połączonego z 

Oprogramowaniem Open Source, w tym nie może nakładać na Zamawiającego 

obowiązku rozpowszechniania takiego połączonego oprogramowania wraz z kodem 

źródłowym. W przypadku, w którym dana licencja na Oprogramowanie Open Source 

uzależnia zakres takich obowiązków od sposobu połączenia Oprogramowania Open 

Source z innym oprogramowaniem, Uczestnik zobowiązany jest do zrealizowania 

takiego potencjalnego połączenia w sposób nienakładający na Zamawiającego 

obowiązku rozpowszechniania połączonego oprogramowania wraz z kodem 

źródłowym; 

c. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że licencja na Oprogramowanie Open Source nie 

będzie nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub 

wynagrodzenia na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania. 

14.4. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonego Rozwiązania Konkursowego lub łączy 

go z osobami, które wniosły wkład twórczy, tego rodzaju stosunek prawny, który skutkuje 

nabyciem od tych osób autorskich praw majątkowych oraz, że Rozwiązanie Konkursowe nie 

narusza praw osób trzecich. 

14.5. Zamawiający gwarantuje, że przysługujące Uczestnikowi wszelkie prawa autorskie 

i majątkowe do złożonego w Konkursie Rozwiązania Konkursowego pozostają jego 

własnością., z zastrzeżeniem pkt 14.6 poniżej. Zamawiający jest uprawniony do korzystania 

z Rozwiązania na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu. 

14.6. Zwycięzca, poprzez zawarcie umowy na prace badawczo-rozwojowe, zobowiązuje się 

przenieść na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w drodze negocjacji 

zgodnie z pkt 13.3 Regulaminu, całość autorskich praw majątkowych do utworów 

w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), w szczególności dokumentacji, 
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oprogramowania i kodów źródłowych oprogramowania, stanowiących lub wchodzących w 

skład Rozwiązania Konkursowego i Systemu Docelowego. Przeniesienie ww. praw autorskich 

zostanie dokonane na wyłączność, w stosunku do nieograniczonej liczby egzemplarzy, 

odpowiednio w odniesieniu do elementów stanowiących program komputerowy w 

rozumieniu art. 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na 

następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub w części – wytwarzanie 

egzemplarzy utworów jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie, w dowolnym 

celu i przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki, w tym techniki drukarskiej, cyfrowej, 

reprograficznej, zapisu magnetycznego lub cyfrowego,  oraz utrwalanie na dowolnych 

nośnikach, w tym informatycznych nośnikach danych oraz poprzez wprowadzenie 

do pamięci komputera, i w dowolnych formatach zapisu, w tym w formie cyfrowej 

i multiplikowanie tak utrwalonych utworów; 

b. , uruchamianie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie, uzyskiwanie 

dostępu, umieszczanie na dowolnych serwerach, wyświetlanie on-line, niezależnie 

od formatu, systemu lub standardu; 

c. korzystanie z utworu na dowolnej liczbie komputerów i w dowolnym środowisku; 

d. wprowadzanie jakichkolwiek poprawek, modyfikacji czy zmian w strukturze utworu 

w  wersji wynikowej lub jej części; 

e. zwielokrotnianie kodu źródłowego lub tłumaczenie jego formy (dekompilacja), włączając 

w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowanie (tłumaczenie, 

przystosowanie lub jakiekolwiek inne zmiany) bez ograniczania warunków dopuszczalności 

tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne 

do wprowadzania poprawek modyfikacji lub zmian w strukturze utworu, a także w celu 

wykorzystania dla współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, 

wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania 

o podobnej lub zbliżonej formie; 

f. sporządzanie kopii zapasowych utworu; 

g. stosowanie utworu albo jego części w innych programach; 

h. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu każdą znaną techniką; 
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i. wykonywanie prawa do utworu w zakresie posługiwania się nim do przygotowania 

dokumentacji technicznej, dokonania na jego podstawie budowy, eksploatacji, 

adaptacji czy też modernizacji urządzeń; 

j. rozpowszechnianie całości lub części oryginału utworu i/lub egzemplarzy,  na których 

utwór utrwalono – w tym udostępnianie, wprowadzenie do obrotu, sprzedaż, 

użyczenie,  najem, dzierżawa lub rozpowszechnianie utworu, oprogramowania, jego 

kodów źródłowych oraz dokumentacji, na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, 

niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, na dowolnych nośnikach, 

w dowolnym języku, w stosunku do dowolnej ilości osób i w dowolnym celu, w tym w 

celu wykonania prac objętych dokumentacją;  

k. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż opisany w lit. j, w szczególności poprzez  

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i remitowanie, webcasting, simulcasting, jak również poprzez wprowadzanie do sieci 

informatycznych, teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych i udostępnianie 

w taki sposób,, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym; 

l. udostępnianie utworu (oryginału i/lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono) 

w dowolny sposób i w stosunku do dowolnej ilości osób, w tym osobom trzecim łącznie 

z komputerem, na którym oprogramowanie jest  zainstalowane; 

m. wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych ; 

n. przekazanie utworu w dowolnej formie, nawet łącznie ze sprzętem, na którym jest 

zainstalowany, stronie trzeciej, w tym także uczelniom, jednostkom naukowym, 

organom administracji publicznej wykonującym zadania na rzecz polityki naukowej 

i szkolnictwa wyższego; 

o. zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w utworze, 

prace rozwojowe nad utworem oraz adaptacja utworu, w tym dokonywanie dowolnych 

zmian i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego; 

p. przekazywanie utworu podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej KGHM oraz 

podmiotom z nimi współpracującym;  

q. udostępnianie utworu osobom trzecim świadczącym usługi wsparcia technicznego na rzecz 

Zamawiającego dla środowiska informatycznego Zamawiającego w zakresie związanym 

ze wsparciem technicznym świadczonym na rzecz Zamawiającego; 
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r. wykorzystanie utworu w jakichkolwiek działaniach reklamowych marketingowych 

i merchandisingowych; 

s. zarejestrowanie utworu w całości lub we fragmentach jako znaku towarowego, wzoru 

przemysłowego, wzoru użytkowego lub innego prawa własności przemysłowej ; 

t. wykorzystanie utworu w całości lub we fragmentach, a także korzystanie interaktywne; 

u. wykorzystanie utworu w dowolnych pracach nad przygotowaniem strategii wdrażania 

i realizacji projektów z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego;  

v. wykonywanie autorskich praw zależnych, polegających w szczególności na tłumaczeniu, 
przystosowywaniu, zmianie układu i jakichkolwiek innych zmianach, w tym zmianach 
w kodach źródłowych oprogramowania oraz dokumentacji, wynikających w szczególności 
z potrzeby zmiany i wprowadzenia nowych rozwiązań projektowych, zastosowania nowych 
programów i technologii informatycznych, ograniczenia wydatków oraz zmiany 
obowiązujących przepisów; 

w.  dokonywanie opracowań, w tym tłumaczeń, przeróbek, skrótów, kompilacji, zestawień 

i adaptacji utworów, i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych na polach 

eksploatacji określonych powyżej. 

14.7. Zwycięzca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych 

Oprogramowania wchodzącego w skład Systemu Docelowego na informatycznych nośnikach 

danych lub w innej postaci umożliwiającej prawidłową instalację oprogramowania. 

14.8. Szczegółowe kwestie związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz 

przekazaniem kodów źródłowych, zostaną uregulowane w umowie pomiędzy Zwycięzcą 

a Zamawiającym, której wzór stanowi Załącznik nr 4. 

15. SPOSÓB PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYNIKÓW KONKURSU 

15.1. Zapoznanie Uczestnika z wynikami Konkursu nastąpi, przez wiadomość e-mail, na adres 

podany we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

15.2. Wyniki I oraz II Etapu zostaną podane do publicznej wiadomości na Platformie Konkursowej 

GovTech po dokonaniu oceny II Etapu Konkursu o której mowa w pkt. 3.19.  

15.3. Uczestnik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wyniki poszczególnych etapów Konkursu do 

momentu ogłoszenia wyników przez Zamawiającego. 

15.4. Zamawiający zapewnia poufność Rozwiązania Konkursowego złożonego w Konkursie.  

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH UCZESTNIKOM 

KONKURSU 
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Uczestnikom Konkursu przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji Sądu 

Konkursowego. Odwołanie należy wnieść w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o podjętej 

decyzji. Odwołanie wnosi się na adres Zamawiającego wskazując na przepis Regulaminu, który 

nie został dotrzymany, argumentacje uzasadniającą uchybienie oraz sprecyzowane żądanie. 

Odwołanie rozpatrywane będzie przez zespół Zamawiającego powołany przez Dyrektora 

Naczelnego Oddziału COPI KGHM Polska Miedź S.A., w skład którego wejdą osoby nie 

powiązane wcześniej z Konkursem. Zamawiający rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni od daty 

otrzymania informacji. 

17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

17.1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy systemów 

teleinformatycznych wspierających prowadzenie Konkursu, wywołane działaniem siły wyższej, 

awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub innych Uczestników Konkursu. 

17.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzonych do 

Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie, jeżeli nieprawidłowości nie są wynikiem 

błędów stosowanych w tym celu narzędzi dostarczonych przez Zamawiającego. 

17.3. Wyłącznym źródłem zobowiązań Zamawiającego jest niniejszy Regulamin oraz przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

18. UNIEWAŻNIENIE LUB PRZERWANIE KONKURSU 

18.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub zmiany terminów określonych 

w regulaminie z przyczyn technicznych, prawnych lub naruszenia bezpieczeństwa środowiska 

informatycznego w wyniku dokonania lub próby cyberataku na środowisko informatyczne 

Zamawiającego lub dostępne pod adresem govtech.gov.pl lub gov.pl/govtech lub 

zamowienia.govtech.gov.pl oraz w przypadku, gdy liczba Uczestników będzie niższa, niż 5. 

19. SPOSÓB WYKORZYSTANIA NAGRODZONYCH ROZWIĄZAŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Nagrodzone w Konkursie Rozwiązania Konkursowe Zamawiający będzie miał prawo 

wykorzystać w zakresie opisanym w sekcji 6 WYTYCZNE DLA OPRACOWANIA ROZWIĄZAŃ 

KONKURSOWYCH. 

20. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

20.1. Udział w Konkursie wymaga przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych 

podanych przez Uczestnika Konkursu we wniosku o dopuszczenie oraz w karcie 

identyfikacyjnej Rozwiązania, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu. 
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20.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest  KGHM Polska Miedź S.A., ul. 

M. Skłodowskiej - Curie 48 59-301 Lubin, NIP:  692-000-00-13 , REGON: 39002176400135,  

(zwany dalej Administrator).  

20.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się na 

adres: IOD@kghm.com lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego. 

20.4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane są w następujących celach: 

a. realizacji Konkursu, w tym rozpatrywania reklamacji oraz udokumentowania 

podejmowanych czynności, 

b. rozliczenie podatkowe – w stosunku do uczestników Konkursu, którzy otrzymali nagrodę, 

c. obsługi, dochodzenia i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

20.5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Uczestnika 

Konkursu jest: 

a. art. 6. ust. 1 lit. f RODO - czyli prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. realizacja 

Konkursu oraz obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

b. art. 6. ust. 1 lit. c RODO czyli obowiązek prawny ciążący na Administratorze, związany z 

przepisami podatkowymi. 

20.6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z 

nim współpracującym przy realizacji Konkursu a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, 

doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, archiwizacyjne oraz organom kontroli. 

20.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Konkursie.   

20.8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, tj. do 

dnia  14.02.2020 r. a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z udziału w 

Konkursie, tj. do  dnia 29.02.2020 r.   

20.9. Uczestnikowi Konkursu przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych 

osobowych: 

c. prawo dostępu do treści swoich danych,  

d. prawo do sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia,  

e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (wówczas dane będą jedynie 

przechowywane) – gdy:  

mailto:IOD@kghm.com
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 kwestionujesz prawidłowość danych,  

 uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz  

się ich usunięciu; 

 dane nie są potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń;  

 gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, do czasu jego rozpoznania. 

f. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane 

Uczestnika Konkursu na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw 

można wyrazić ze względu na szczególną sytuację kontaktując się pisemnie lub mailowo 

zgodnie z pkt 20.2  powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

20.10. Uczestnikowi Przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

20.11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, które wywołują skutki prawne. Dane nie będą również 

wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do profilowania. 

20.12.  

21. ZMIANY REGULAMINU KONKURSU 

21.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, zmodyfikować treść 

Regulaminu w zakresie terminów poszczególnych Etapów i składu Sądu Konkursowego oraz 

Sekretariatu oraz doprecyzować kryteria oceny Rozwiązań w wyniku pytań kierowanych przez 

Uczestników. 

21.2. Treść każdej dokonanej zmiany Regulaminu zostanie upubliczniona na stronie internetowej 

ogłoszenia o konkursie oraz Platformie Konkursowej GovTech. 

21.3. Dokonane przez Zamawiającego zmiany treści postanowień Regulaminu są wiążące dla 

wszystkich Uczestników z chwilą ich upublicznienia. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU: 

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa. 

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności 
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Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Wniosku o 
dopuszczenie do udziału w Konkursie 
 

……………………….., dnia …………………..   roku 

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 

ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE Z ZAKRESU ANALITYKI OBRAZOWEJ W POŁĄCZENIU Z 

AUTONOMICZNYM PODEJMOWANIEM DECYZJI 

prowadzonym przez Zamawiającego 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,  

59-301 Lubin 

 NIP: 692-000-00-13, REGON: 39002176400135 

 

Nazwa Wnioskodawcy [[1]]: 

[[WNIOSKODAWCA_1_NAZWA]] 

Siedziba (miejsce zamieszkania) Wnioskodawcy [[1]]:  

ul. [[WNIOSKODAWCA_1_NAZWA_ULICA]] 

kod pocztowy: [[WNIOSKODAWCA_1_KOD_POCZTOWY]] 

 miejscowość: [[[[WNIOSKODAWCA_1_MIEJSCOWOŚĆ]] 

 

Dane kontaktowe Wnioskodawcy: 

Osoba reprezentująca: [[REPREZENTANT_IMIE_NAZWISKO]] 

telefon: [[REPREZENTANT_TEL]] email: [[REPREZENTANT_EMAIL]] 

 

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w nagłówku w imieniu Wnioskodawcy składam 

wniosek o dopuszczenie Wnioskodawcy do udziału w ww. konkursie. 
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Składając Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie oświadczam, że Wnioskodawca: 

1) [[OSWIADCZENIE_1_TRESC]] 

 

Uczestnik konkursu oświadcza, że: 

1) Jest świadomy, iż składając wniosek udostępnia Zamawiającemu dane osobowe 

za pośrednictwem Operatora Merytorycznego Platformy (Kancelarię Premiera Rady 

Ministrów) oraz Operatora Technicznego Platformy (Ministerstwo Cyfryzacji) podanych przez 

we wniosku oraz w pracach konkursowych i dokumentach towarzyszących danych 

osobowych (dane własne Uczestnika lub reprezentanta Uczestnika odpowiednio do formy 

prawnej oraz innych osób wg treści wymienionych uprzednio dokumentów )zgodnie z RODO 

[Rozporządzenie 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 95/48/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1 w celu organizacji 

i przeprowadzenia konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu i regulaminu 

Platformy Konkursowej GovTech; 

2) Jest świadomy, iż osoby, których dane zostają ujawnione zgodnie z opisem w pkt 1, zapoznały 

się z niniejszym Regulaminem, w tym zamieszczonymi powyżej informacjami o przetwarzaniu 

danych osobowych; 

3) posiada zdolność do czynności prawnych; 

4) spełnia warunki określone w pkt 7.6 Regulaminu Konkursu; 

5) zapoznał się z treścią Regulaminu; 

6) nie naruszy praw i dóbr osobistych podmiotów trzecich w związku z dostarczonymi 

Rozwiązaniami; 

7) wykorzysta przekazywane przez Zamawiającego dane i informacje wyłącznie na potrzeby 

Konkursu i zgodnie z Regulaminem; 

8) Akceptuje elektroniczny sposób komunikacji z Zamawiającym wskazując adres email do 

komunikacji i rejestrując się na Platformie Konkursowej GovTech. 
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Ponadto oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd.  

 

 

_____________________________ 

data i podpis osoby upoważnionej do  

reprezentowania Wnioskodawcy  

 

Załącznikiem do niniejszego wniosku jest:  

[[WNIOSKODAWCA_1_PEŁNOMOCNICTWO]] 
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Załącznik nr 2 – oświadczenie o ustanowieniu 
pełnomocnika 

……………………….., dnia …………………..   roku 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
Wnioskodawca biorący udział w Konkursie „[[KONKURS_TYTUL]]”. 
  
 
Nazwa Wnioskodawcy [[1]]  
[[WNIOSKODAWCA_1_NAZWA]] 
ul. [[WNIOSKODAWCA_1_NAZWA_ULICA]] 
kod pocztowy: [[WNIOSKODAWCA_1_KOD_POCZTOWY]] 
miejscowość: [[[[WNIOSKODAWCA_1_MIEJSCOWOŚĆ]] 
NIP: [[WNIOSKODAWCA_1_NIP]] 
PESEL: [[WNIOSKODAWCA_1_PESEL]] 
 
Ustanawia pełnomocnika 
Nazwa pełnomocnika [[REPREZENTANT_IMIE_NAZWISKO]] 
Adres: [[REPREZENTANT_ADRES]] 
NIP: [[REPREZENTANT_NIP]] 
PESEL [[REPREZENTANT_PESEL]] 
 
do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wymienionych wyżej Wnioskodawców we 
wszystkich sprawach związanych z Konkursem, w szczególności w zakresie przeniesienia praw 
autorskich i majątkowych wraz z prawami zależnymi do pracy konkursowej na Zamawiającego. 
 
Niniejsze pełnomocnictwo nie może zostać odwołane do czasu upływu terminu 30 dni od daty 
rozstrzygnięcia Konkursu.  
 
Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zgodnie z 
przepisami RODO w ramach organizacji, przeprowadzenia i ogłoszenia wyników konkursu podanymi 
w Regulaminie konkursu. 
 
 
 
 

………………………..…………………………………………………………………….. 
czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych  

do działania w imieniu Wnioskodawcy konkursu bądź podpis i pieczęć 
w przypadku, gdy podpis/ podpisy jest/ są nieczytelny/ne 
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Załącznik nr 3 – oświadczenie o zachowaniu poufności 
 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI WRAZ  Z 

ZAŁĄCZNIKAMI  

 

………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 

 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 48 

59-301 Lubin 

 (dalej „KGHM” lub „Strona”): 

 

 

OŚWIADCZENIE  

o zachowaniu poufności (dalej „Oświadczenie”) 

 

……………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………… : 

Zwany/a dalej „Składającym Oświadczenie ”lub „Stroną”, reprezentowany/a przez: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

Zważywszy, że:  

1. KGHM posiada pewne nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

organizacyjne przedsiębiorstwa, techniczne, technologiczne, lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa KGHM lub 

informacje traktowane przez KGHM jako „Informacje Poufne”  w związku z realizacją 

Konkursu dwuetapowego w ramach programu GovTech Polska, którego przedmiotem 

jest rozwiązanie informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu 

z elementami autonomicznego podejmowania decyzji (Projekt); 

 

§ 1 

Informacje Poufne 



   

 

   

 
33 

1. Strony uzgadniają, że dla celów niniejszego Oświadczenia  pojęcie „Informacje Poufne” 

oznacza wszelkie informacje w zakresie weryfikacji możliwości zastosowania analityki 

obrazowej w połączeniu z elementami autonomicznego podejmowania decyzji w 

oddziałach KGHM określone w niniejszym Oświadczeniu, niezależnie od formy i sposobu 

ich wyrażenia oraz stopnia opracowania jak również wszelkie posiadane przez KGHM 

know-how, informacje finansowe, handlowe, prawne, techniczne, technologiczne, 

organizacyjne, w tym również z zakresu public relations, badania, analizy, opracowania  i 

plany dotyczące działalności KGHM oraz jego klientów i partnerów, a także wszystkie inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą z wyjątkiem tych, które w chwili ujawniania 

lub przekazywania Składającemu Oświadczenie zostaną wyraźnie określone jako nie objęte 

poufnością. 

2. Składający Oświadczenie oświadcza, iż wszystkie Informacje Poufne traktowane będą jako 

„Tajemnica Przedsiębiorstwa KGHM” i jako takie podlegają właściwej ochronie prawnej.  

3. Składający Oświadczenie przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne mogą być 

ponadto informacjami poufnymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie  

w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173) 

(„Rozporządzenie MAR”). Wykorzystywanie, bezprawne ujawnianie, jak i udzielanie na 

podstawie tych informacji rekomendacji oraz nakłanianie do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczy informacja, podlega odpowiedzialności 

określonej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

 

§ 2 

Zachowanie poufności 

1. Składający Oświadczenie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania 

wszelkich przekazanych i ujawnionych przez KGHM Informacji Poufnych oraz zapewnia,  

że przekazane Informacje Poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów 

związanych z nawiązaniem współpracy między Stronami i realizacją Projektu oraz nie 

zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej 

zgody KGHM w formie pisemnej. 

2. Składający Oświadczenie oświadcza, że w przypadku przetwarzania informacji 

dotyczących KGHM pozyskiwanych z różnych źródeł i łączenia ich w zbiory danych oraz 

wykonywania na tych danych operacji z użyciem metod, narzędzi i technologii 

informatycznych w celu wydobywania z nich nowej i użytecznej wiedzy (tzw. Big Data) 

każde tego typu działania powinny uzyskać uprzednią zgodę KGHM, a wyniki powyższych 

działań niezależnie od wykorzystywanych źródeł informacji stanowić będą Informacje 

Poufne. 

3. Strony ustalają, że Informacje Poufne zostaną przekazane tylko tym przedstawicielom 

Składającego Oświadczenie, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków zaangażowani 

będą w negocjacje i realizację Projektu, podpiszą zobowiązanie do zachowania poufności, 

zostaną wyraźnie poinformowani o charakterze ujawnianych Informacji Poufnych oraz 

zostaną poinformowani o zobowiązaniach Stron wynikających z niniejszego 

Oświadczenia. 
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4. Składający Oświadczenie za niniejszym Oświadczeniem  przekazuje  KGHM Listę osób 

Wykonawcy upoważnionych do wykonania Projektu wraz z Oświadczeniami 

zobowiązanych do zachowania poufności, które otrzymają dostęp do Informacji Poufnych 

KGHM. Ujawnienie Informacji Poufnych nastąpi dopiero po przekazaniu KGHM 

kompletu dokumentów, o których mowa w zdaniu 1.  

5. Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia potrzeby udostępnienia przez Składającego 

Oświadczenie Informacji Poufnych osobom trzecim (zaangażowanym w negocjacje 

i realizację Projektu) - Informacje Poufne będą przekazywane takim osobom trzecim 

wyłącznie po spełnieniu czterech następujących przesłanek: 

a) po poinformowaniu o tym KGHM drogą elektroniczną i pisemną, najpóźniej 

w terminie 3 dni od dnia powstania takiej potrzeby; 

b) po otrzymaniu pisemnej zgody KGHM na takie ujawnienie; 

c) po podpisaniu przez osobę trzecią i doręczeniu KGHM za pośrednictwem 

Składającego Oświadczenie oświadczenia zobowiązanego do zachowania 

poufności, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Oświadczenia  ; 

d) na odpowiedzialność Składającego Oświadczenie udostepniającego Informacje 

Poufne stronie trzeciej za wszelkie naruszenia obowiązku zachowania poufności 

wynikające z niniejszego Oświadczenia. 

6. W razie stwierdzenia lub powzięcia podejrzeń przez Składającego Oświadczenie 

otrzymującego Informacje Poufne, że nastąpiło nieuprawnione ujawnienie tych informacji 

przez Składającego Oświadczenie lub Podwykonawcę lub w sposób inny niż ustalony 

postanowieniami niniejszego Oświadczania, doszło do kradzieży nośników Informacji 

Poufnych, ich zagubienia lub zniszczenia, Składający Oświadczenie otrzymujący 

informacje zobowiązany jest do: 

a) niezwłocznego poinformowania o ujawnieniu lub podejrzeniu ujawnienia KGHM;  

b) podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie lub 

usunięcia skutków ujawnienia; 

c) pełnej współpracy z KGHM ujawniającym Informacje Poufne; 

7. Składający Oświadczenie zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia ujawnionych 

jemu Informacji Poufnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, przekazaniem lub 

dostępem do nich,  

w szczególności przez stosowanie odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych. 

8. Zobowiązanie do zachowania w poufności obejmuje również wszelkie opracowania 

zbiorowe, kompilacje, studia, notatki, korespondencję oraz inne dokumenty w takim 

zakresie, w jakim zawierać będą one jakiekolwiek Informacje Poufne lub oparte będą na 

Informacjach Poufnych. 

9. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obejmuje informacji, które: 

a) w momencie ich przekazania były opublikowane, znane z innych źródeł lub urzędowo 

podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego 

Oświadczenia, 

b) zostały legalnie uzyskane od osoby trzeciej upoważnionej do udzielenia takich 

informacji, 

c) zostały ujawnione wcześniej przez Składającego Oświadczenie za uprzednią pisemną 

zgodą KGHM; 
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d) muszą być ujawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązujących lub w celach 

postępowania sądowego bądź innym uprawnionym organom administracji państwowej 

na mocy prawa do kontroli pod warunkiem, że podmiot ten został powiadomiony o 

poufnym charakterze tych informacji; 

e) zostaną ujawnione właściwym organom, instytucjom lub osobom zgodnie  

z obowiązującymi wymogami prawa, w związku z prowadzeniem postępowań na mocy 

obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub 

prawomocną decyzją administracyjną lub obowiązkiem informacyjnym dotyczącym 

spółek publicznych; 

z zastrzeżeniem, że Składający Oświadczenie ujawniający dokona uprzedniego, 

niezwłocznego poinformowania drogą elektroniczną i pisemną KGHM przed dokonaniem 

takiego ujawnienia. 

10. Każda osoba prawna lub fizyczna lub  inna osoba trzecia (pracownicy lub  

współpracownicy Składającego Oświadczenie) uzyskująca dostęp do zasobów 

informacyjnych, informatycznych i technicznych  jest zobowiązana, do zachowania w 

tajemnicy uzyskanych informacji, objętych ochroną w KGHM Polska Miedź S.A. 

potwierdzając ten fakt pisemnym, imiennym Oświadczeniem zobowiązanego do 

zachowania poufności, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Oświadczenia. 

11. Do realizacji Projektu upoważnione będą jedynie osoby wymienione na liście stanowiącej 

Załącznik nr 2 do niniejszego Oświadczenia i które przekazały dla KGHM podpisane 

Oświadczenie. Lista musi być uaktualniana tak, aby przed przystąpieniem do realizacji 

Projektu możliwe było potwierdzenie tożsamości Osoby wykonującej usługę. 

Uaktualniania listy mogą dokonywać jedynie upoważnieni przedstawiciele Składającego 

Oświadczenie wymienieni w wyżej wymienionym Załączniku do niniejszego 

Oświadczenia. 

 

§ 3 

Pozostałe zobowiązania  

 

1. Niniejsze Oświadczenie nie stanowi zobowiązania KGHM do ujawniania swoich 

Informacji Poufnych i nie uprawnia również do otrzymywania takich informacji. W 

szczególnych przypadkach KGHM może wymagać spełnienia dodatkowo innych 

wymagań i zachowania procedur wewnętrznych KGHM przed ujawnieniem tych 

informacji. 

2. Ujawnione Informacje Poufne pozostają własnością KGHM, a ich ujawnienie nie stanowi 

przyznania Składającego Oświadczenie żadnych praw do tych informacji, w szczególności 

praw własności intelektualnej, poza prawami wyraźnie określonymi w odrębnej umowie. 

3. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Oświadczenia, które z uwagi na swój charakter, 

będzie ważne po okresie wypowiedzenia, będzie miało zastosowanie do następców 

prawnych i cesjonariuszy. 

4. Składający Oświadczenie zobowiązuje się, że wszelkie nośniki zawierające ujawnione 

Informacje Poufne zostaną zwrócone KGHM, w terminie 7 dni po ich wykorzystaniu lub 

użyciu dla celów określonych w niniejszym Oświadczeniu, nie pozostawiając sobie 

żadnych ich kopii.  
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5. Składający Oświadczenie zobowiązuje się, po wykorzystaniu informacji zgodnie z celem 

określonym w niniejszym Oświadczeniu, do trwałego usunięcia wszystkich wykonanych 

kopii informacji z wszystkich wykorzystywanych zasobów lub nośników. 

6. Składający Oświadczenie zobowiązuje się do stosowania wyłącznie narzędzi 

przetwarzania informacji, które gwarantują zachowanie bezpieczeństwa informacji 

zgodnie z wymaganiami niniejszego oświadczenia oraz takich, które samodzielnie w pełni 

kontroluje a w przypadku gdy do przetwarzania zamierza korzystać z narzędzi lub usług 

strony trzeciej (np. w wyniku korzystania z rozwiązań chmurowych) to przed rozpoczęciem 

takiego przetwarzania uzyska zgodę KGHM na takie przetwarzanie.  

7. Strony ustalają, że KGHM może w każdym czasie zażądać zwrotu jakichkolwiek 

ujawnionych Informacji Poufnych wraz z odpowiednimi nośnikami oraz zakazać ich 

dalszego wykorzystywania. 

8. Składający o oświadczenie, oświadcza że poinformował każdą osobę mającą dostęp do 

Informacji Poufnych o definicji „Informacji Poufnych” określonej w § 1 w ust. 1 - 2. 

9. Składający Oświadczenie zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, nie utrwalać w 

jakikolwiek inny sposób ujawnionych Informacji Poufnych, bez pisemnej zgody KGHM, 

stosownie do niniejszego Oświadczania. 

10. Wszelkie publiczne informacje lub zawiadomienia dotyczące negocjacji w sprawie 

nawiązania współpracy i realizacji Projektu wymagają zgody KGHM, co do ich treści, 

formy, a także sposobu i miejsca ogłoszenia. 

11. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z Oświadczeniem o 

zachowaniu poufności, przetwarzały będą wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy oraz  

chroniły je będą przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie danych osobowych - zgodnie z Rozporządzeniem 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/RODO). Szczegółowe zasady przetwarzania określone zostają w 

Załączniku nr 3. 

 

§ 4 

Elektroniczne przetwarzanie i transmisja danych 

1. W trakcie współpracy Strony uznają jednak, że nie jest możliwe pełne zagwarantowanie 

bezpieczeństwa ani bezbłędności elektronicznej transmisji informacji. Informacje takie 

mogą ulegać przechwyceniu, uszkodzeniu, stracie lub zniszczeniu. Mogą one docierać 

z opóźnieniem lub być niekompletne. Mogą również podlegać innym niekorzystnym 

wpływom lub korzystanie z nich może nie być bezpieczne. W związku z tym Składający 

Oświadczenie zobowiązuje się stosować adekwatne mechanizmy bezpieczeństwa oraz 

procedury organizacyjne i komunikację uwzględniająca powyższe ograniczenia.  

2. Składający Oświadczenie odpowiada za ochronę powierzonych mu informacji, 

niezależnie od formy i sposobu przekazywania i przetwarzania tych informacji. Oznacza 

to, że Składający Oświadczenie, zważywszy na zagrożenia towarzyszące elektronicznej 

wymianie i przetwarzaniu informacji, jest zobowiązany stosować zabezpieczenia 

techniczne i organizacyjne pozwalające na utrzymanie wymaganego stopnia 

bezpieczeństwa.  
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3. O ile w ramach współpracy zajdzie potrzeba wymiany informacji poufnych, to wszelka 

wymiana tych informacji w formie elektronicznej np. za pośrednictwem poczty 

elektronicznej musi podlegać szyfrowaniu zgodnie z metodą uzgodnioną z KGHM. 

Wymóg szyfrowania obowiązuje również w przypadku wymiany danych/informacji w 

postaci plików z użyciem elektronicznych nośników danych lub przekazywanych 

poprzez zewnętrzne repozytoria czy bazy danych.  

4. Stosowanie elektronicznego przetwarzania i transmisja danych musi odbywać się 

zgodnie z zapisami niniejszego Oświadczenia dotyczącego ochrony poufności. 

5. Składający Oświadczenie oświadcza, że żadne z informacji poufnych w rozumieniu 

niniejszej umowy w ich jawnej postaci nie będą przesyłane, składowane czy w inny 

sposób przetwarzane z udziałem rozwiązań strony trzeciej a stosowane przez KGHM 

szyfrowanie realizował będzie w taki sposób by klucze szyfrowania pozostawały przez 

cały czas związania umową i wynikającymi z niej zobowiązaniami wyłącznie w 

dyspozycji Składającego Oświadczenie.  

 

§ 5 

Naruszenie postanowień Oświadczenia  

 

1. W przypadku naruszenia przez Składającego Oświadczenie zobowiązań wynikających z 

niniejszego Oświadczenia oraz Umowy, Zmawiający może  żądać natychmiastowego 

zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków.  

2. Wezwanie do zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków powinno być przesłane 

Składającemu Oświadczenie niezwłocznie drogą elektroniczną w formie skanu pisma oraz 

w formie pisemnej, z wyznaczeniem terminu do wykonania wezwania lub podjęcia 

celowych działań prowadzących do zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków. 

3. Składający Oświadczenie ponosi odpowiedzialność za działanie osób bezpośrednio przez 

niego zatrudnionych oraz osób współpracujących ze Składającym Oświadczenie nie 

będących pracownikami, w trakcie trwania współpracy. 

4. Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają i nie ograniczają w jakikolwiek sposób 

postanowień ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.). 

 

§ 6 

Okres obowiązywania Oświadczenia  

 

1. Postanowienia Oświadczenia, regulujące obowiązki związane z utrzymaniem w tajemnicy 

Informacji Poufnych, obowiązują przez cały okres współpracy między Stronami oraz 

pięciu lat po jego zakończeniu. 

2. Informacje Poufne podlegają ochronie na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisach 

prawa. 

3. Przez współpracę należy rozumieć podjęcie negocjacji i realizację Projektu. 
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§ 7 

Kary umowne 

 

1. W przypadku niezgodnego z niniejszym Oświadczaniem ujawnienia, rozpowszechniania, 

wykorzystania lub przetworzenia informacji, materiałów i danych zawierających 

Informacje Poufne, Składający Oświadczenie zapłaci na rzecz KGHM karę umowną w 

kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie.  

2. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia wezwania 

KGHM, dokonanego po zaistnieniu podstaw do jej naliczenia, wraz z uzasadnieniem oraz 

notą obciążeniową. 

3. KGHM zastrzega sobie ponadto prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda (w tym utracone korzyści) przewyższy 

zastrzeżoną karę umowną  

 

 

§ 8 

Zmiany i modyfikacje  

 

Wszelkie zmiany niniejszego Oświadczania wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

§ 9 

Prawo właściwe oraz rozwiązywanie sporów.  

 

1. Niniejsze Oświadczenie podlega prawu polskiemu i interpretowane będzie zgodnie  

z prawem polskim. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Oświadczeniem, 

znajdą zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Strony zobowiązują się wszelkie spory wynikające z zawarcia niniejszego Oświadczenia 

rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od 

dnia zawiadomienia Strony o powstaniu sporu i rozpoczęcia negocjacji w celu jego 

zażegnania, Strona może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu 

powszechnego, właściwego ze względu na siedzibę KGHM. 

3. Składający Oświadczenie pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody 

KGHM, nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią jej praw lub obowiązków 

wynikających  

z niniejszego Oświadczenia. 

 

Podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Składającego Oświadczenie: 
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Załączniki: 

1. załącznik nr 1 - oświadczenie zobowiązanego do zachowania poufności; 

2. załącznik nr 2 - lista osób Składającego Oświadczenie upoważnionych do wykonania 

Projektu; 

 

 

……………….., dnia ……………… 
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Załącznik Nr 1 do Oświadczenia o zachowaniu poufności 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 48 

59-301 Lubin 

 

OŚWIADCZENIE ZOBOWIĄZANEGO  

DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

 

Ja niżej podpisany  

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

Świadczący pracę/usługi dla / nazwa firmy ………………………………zobowiązuję się: 

§ 1. 

1. Zachować w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne, objęte ochroną w KGHM Polska Miedź 

S.A. a pozyskane w związku z realizacją Konkursu dwuetapowego, którego przedmiotem 

jest rozwiązanie informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z elementami 

autonomicznego podejmowania decyzji. 

2.  Za naruszenie tajemnicy zgodnie z wewnętrznymi regulacjami KGHM Polska Miedź S.A. 

należy rozumieć: 

- nieuprawniony dostęp do informacji spoza zakresu niezbędnego do realizacji Projektu; 

- nieuprawnione naruszenie lub próby naruszenia integralności informacji; 

- nieuprawnione z punktu widzenia realizacji Projektu przekazanie, ujawnienie lub 

wykorzystanie informacji pozyskanych w trakcie realizacji Projektu, także w okresie 

po zakończeniu prac. 

3.   Informacje pozyskane w trakcie realizacji Projektu j.w. stanowią „Tajemnicę 

Przedsiębiorcy Zamawiającego” i podlegają właściwej ochronie prawnej. 

§ 2. 

Postanowienia § 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od 

KGHM Polska Miedź S.A, które: 

1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania 

postanowień niniejszego OŚWIADCZENIA; 

2. zostaną podane przez KGHM Polska Miedź S.A. za jego uprzednią pisemną zgodą na ich 

rozpowszechnianie. 

§3. 

Obowiązki wynikające z niniejszego OŚWIADCZENIA wiążą przez cały okres współpracy 

oraz 5  lat po jego zakończeniu. 

§4. 

Niniejsze OŚWIADCZENIE zostało sporządzone w trzech egzemplarzach, po jednym dla 

KGHM Polska Miedź S.A., Wykonawcy ……………………. i dla niżej podpisanego. 
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Pani/Pana (dalej Twoje) dane osobowe zostają przekazane KGHM Polska Miedź S.A. przez 

Partnera … w związku z realizacją Projektu … (dalej Projekt). 

Dane osobowe mogą również zostać przekazane bezpośrednio przez Ciebie, w zależności od 

charakteru współpracy i podejmowanych czynności w ramach wykonywania zadań na rzecz 

KGHM Polska Miedź S.A. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informuję 

Panią/Pana, że: 

1. Administrator danych osobowych. 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w 

Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 

 telefonicznie: 76 7478 200 

 

2. Inspektor ochrony danych. 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania 

z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się 

kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 

 przez e-mail: IOD@kghm.com. 

 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna 

przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu identyfikacji osób uprawnionych do 

realizacji zadań w Projekcie, w tym mających dostęp do Informacji Poufnych KGHM Polska 

Miedź S.A.  

Tym samym Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych prawnie 

uzasadnionych interesów, związanych z podanym powyżej celem przetwarzania, którymi są: 

zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji 

poufnych (tajemnicy przedsiębiorstwa). 

4. Rodzaj danych osobowych 

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa zatrudniającego 

podmiotu, nr tel. kontaktowego, adres e-mail. 

 

5. Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje. 

Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 jest dobrowolne, z tym że podanie 

danych osobowych stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie Ciebie do realizacji zadań 

określonych w Projekcie. 

6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych. 

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia 

Projektu, tj. do 29.02.2020 r.. Twoje dane będziemy następnie przechowywać przez czas 

wynikający z okresu przedawnienia roszczeń oraz okres zobowiązania do zachowania 

poufności określony w § 3 powyżej. 

 

7. Odbiorcy Twoich danych osobowych. 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: dane osobowe mogą być ujawniane naszym 

uprawnionym pracownikom, podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz 

podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do 

Twoich danych – w tym usługi: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne. 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

mailto:IOD@kghm.com
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Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją 

szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie 

uzasadnionego interesu określonego w pkt 3, 

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 

danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez 

udziału człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich 

wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do profilowania. 

 

 

______________________ 

czytelny podpis osoby 

zobowiązanej do zachowania 

poufności 
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Załącznik Nr 2 do Oświadczenia o zachowaniu poufności 

 

 

Lista osób Wykonawcy upoważnionych do wykonania Projektu 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwisko i Imię nr. telefonu / 

email  

1.   

2   

3   

4   

5   
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Załącznik nr 4 – WZÓR UMOWY NA PRACE BADAWCZO-
ROZWOJOWE 
 

UMOWA O WYKONANIE PRACY  

.: „ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE Z ZAKRESU ANALITYKI OBRAZOWEJ W POŁĄCZENIU Z 

AUTONOMICZNYM PODEJMOWANIEM DECYZJI”  

 

 

Z DNIA ……………. 
 
 

pomiędzy 

 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 

a 

……………………………………………………………………………………………………… 
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NINIEJSZA UMOWA ZOSTAJE ZAWARTA POMIĘDZY: 

I. KGHM Polska Miedź S.A.  z siedzibą  w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 

Lubin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000023302 gdzie 

przechowywana jest dokumentacja spółki, kapitał zakładowy 2 000 000 000 zł (w całości 

opłacony), REGON 390021764, NIP 692-000-00-13, reprezentowaną przez:  

…………………………. 

…………………………. 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

II. ………………………….. z siedzibą w ………………………….. przy ulicy ......................................, o 

kapitale zakładowym w wysokości …………………….złotych, wpisaną do ………………………….. 

prowadzonego przez …………………………………... pod numerem …………………………………..., o 

numerze NIP ………………………., REGON:…………….., reprezentowaną przez:  

…………………………. 

…………………………. 

zwanym/i dalej „Wykonawcą”; 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej treści niniejszej Umowy łącznie „Stronami”, 

lub każdy z nich indywidualnie „Stroną”, 

SPIS TREŚCI  

STRONY NINIEJSZYM POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE: 48 

1. PRZEDMIOT UMOWY 48 

2. DEFINICJE 48 

3. OKRES WYKONYWANIA UMOWY 52 

4. PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO52 

5. PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 53 

6. ODBIÓR ZADAŃ I PRACY 54 

7. PROCEDURA ZMIANY 58 

8. WYNAGRODZENIE 60 

9. WYNIKI PRACY 63 

10. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 68 

11. ZAKOŃCZENIE LUB ROZWIĄZANIE UMOWY 70 
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12. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA 74 

13. POUFNOŚĆ 74 

14. SIŁA WYŻSZA 75 

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 77 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 78 
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ZWAŻYWSZY, ŻE: 

(A) Zamawiający wytypował wykonawcę w dwuetapowym konkursie realizowanym w ramach 
rządowego programu GovTech Polska, którego przedmiotem było opracowanie rozwiązania 
informatycznego z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z automatycznym 
podejmowaniem decyzji; 

(B) Strony przystąpiły do rozmów celem nawiązania współpracy w przedmiocie realizacji Pracy; 

(C) Dnia ………………………. Wykonawca złożył Zamawiającemu ofertę zawarcia umowy na 
wykonanie Pracy; 

  



   

 

   

 
48 

STRONY NINIEJSZYM POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE: 

1. Przedmiot umowy 

1.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dzieła polegającego na 
realizacji Pracy pn. Rozwiązanie informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z 
automatycznym podejmowaniem decyzji zgodnie z Opisem Pracy zawartym w Załączniku 
numer 1 do Umowy oraz wedle Harmonogramu realizacji Pracy oraz Kosztorysu Pracy 
zawartych łącznie w Załączniku numer 2 do Umowy („Harmonogram i Kosztorys”), a także 
spełnienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego innych świadczeń określonych w 
niniejszej Umowie, w zamian za zapłatę przez Zamawiającego Wynagrodzenia w terminach 
określonych postanowieniami niniejszej Umowy. 

1.2 Przedmiotem niniejszej Umowy jest w szczególności sporządzenie przez Wykonawcę 
Sprawozdania i Dokumentacji technicznej Pracy, i ich przedstawienie Zamawiającemu do 
Odbioru, a także przeniesienie na Zamawiającego własności nośników, na których zostały 
utrwalone, w związku z dokonaniem odbioru Pracy i poszczególnych Zadań przez 
Zamawiającego. 

1.3 Przedmiotem niniejszej Umowy jest również wytworzenie, w tym również poprzez 
przetworzenie lub połączenie, lub dostarczenie przez Wykonawcę wytworów określonych w 
Opisie Pracy zawartym w Załączniku numer 1 do Umowy („Wytwory”) i ich przedstawienie 
Zamawiającemu do Odbioru wraz ze Sprawozdaniem i Dokumentacją techniczną Pracy, a 
także przeniesienie na Zamawiającego własności Wytworów w związku z dokonaniem 
Odbioru Pracy i poszczególnych Zadań przez Zamawiającego. 

1.4 Opisany powyżej przedmiot niniejszej Umowy obejmuje również stworzenie lub rozwinięcie, 
wartości niematerialnych w postaci dóbr niematerialnych określonych w Umowie („Wyniki 
Pracy”), które będą zawarte w Sprawozdaniu, Dokumentacji technicznej Pracy i 
przeniesienie lub przyznanie Zamawiającemu praw do Wyników Pracy w zakresie 
określonym Umową. 

1.5 Praca ma charakter pracy badawczo-rozwojowej. 

2. Definicje 

2.1 Na potrzeby niniejszej Umowy terminy pisane z wielkiej litery, wskazane poniżej posiadają 
następujące znaczenia: 

„Dokumentacja techniczna Pracy” dokumentacja techniczna, w sposób szczegółowy i 
wyczerpujący opisująca wykonywanie 
poszczególnych Zadań i Pracy oraz odtwarzająca 
przebieg sposobu ich wykonywania, opisująca lub 
zawierająca Wyniki Pracy, zawierająca wszelkie 
wskazania, informacje i doświadczenia techniczne 
niezbędne i wystarczające dla zastosowania Pracy 
lub poszczególnych Wyników Pracy, albo innego 
ich wykorzystania w celach, dla których Praca 
została wykonana zgodnie z Opisem Pracy 
zawartym w Załączniku numer 1 do niniejszej 
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Umowy; 

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień poza sobotą, niedzielą i dniami 
ustawowo wolnymi od pracy; 

„Dzień Rozpoczęcia” oznacza dzień określony w Punkcie 3.1 Umowy; 

„Dzień Zakończenia” oznacza dzień określony w Punkcie 3.2 Umowy; 

„Etapy” wyodrębnione funkcjonalnie części Zadań 
wykonywanych przez Wykonawcę w ramach Pracy, 
określone w Opisie Pracy i Harmonogramie 
realizacji Pracy zawartych, odpowiednio, w 
Załączniku numer 1 oraz Załączniku numer 2 do 
niniejszej Umowy 

„Informacje poufne” informacje, o których mowa w Punkcie 13.1 
Umowy; 

„Kodeks cywilny” Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks 
cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze 
zm.); 

„Odbiór” czynność określona w art. 643 Kodeksu cywilnego, 
w formie opisanej w Punkcie 6.5 Umowy, 
polegająca na przekazaniu przez Wykonawcę 
Zamawiającemu Zadania lub Pracy, poprzez 
dostarczenie Wyników Pracy, Dokumentacji 
technicznej Pracy wraz z przekazaniem 
Sprawozdania, celem zweryfikowania przez 
Zamawiającego prawidłowości wykonania Zadania 
lub Pracy z Umową i ich przyjęcia (dokonania 
Odbioru); 

„Oświadczenia” oświadczenia Wykonawcy zdefiniowane w Punkcie 
6.2(e) oraz Punkcie 6.2(f) Umowy; 

„Praca” dzieło, którego wykonanie w ramach działalności 
badawczej i rozwojowej stanowi przedmiot 
Umowy, opisane w Punkcie 1.1 Umowy oraz Opisie 
Pracy zawartym w Załączniku numer 1 do Umowy; 

„Prawo autorskie” ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.); 

„Prawo własności przemysłowej” ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo 
własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 
2013 r. poz. 1410 ze zm.); 

„Sprawozdanie” sprawozdanie Wykonawcy z wykonania danego 
Zadania lub Pracy w formie i o treści określonej, 
odpowiednio, w Punkcie 6.2 oraz Punkcie 6.3 
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Umowy; 

„Wady” wady fizyczne i prawne w rozumieniu, 
odpowiednio, art. 556[1] i art. 556[3] Kodeksu 
cywilnego w zw. z art. 638 Kodeksu cywilnego, jak 
również (i) wszelka niezgodność Zadania lub Pracy, 
w tym Dokumentacji technicznej Pracy, Wyników 
Pracy z Opisem Pracy zawartym w Załączniku 
numer 1 do Umowy, (ii) niezgodność Sprawozdania 
co do formy lub treści z postanowieniami niniejszej 
Umowy, (iii) nieprzydatność Pracy dla celu w 
którym została wykonana zgodnie z Opisem Pracy 
zawartym w Załączniku numer 1 do Umowy, w tym 
również niezdatność Dokumentacji technicznej 
Pracy dla zastosowania Pracy lub poszczególnych 
Wyników Pracy lub ich wykorzystania w innym celu 
dla których zostały stworzone (a Praca wykonana), 
(iv) niepoprawność wykonania Pracy pod 
względem metodologicznym, w tym sporządzenie 
Dokumentacji technicznej Pracy lub 
przeprowadzenie na potrzeby wykonania Pracy 
badań naukowych lub prac rozwojowych, w sposób 
niezgodny z metodologią, odpowiednio, jej 
sporządzenia lub ich przeprowadzenia, (v) 
nieprzedłożenie Oświadczeń lub przedłożenie 
niekompletnych Oświadczeń; 

„Wykonawca” podmiot/y określony/a/ni w komparycji Umowy 
wykonujący przedmiot Umowy; 

„Wynagrodzenie” ryczałtowa należność pieniężna Wykonawcy 
tytułem wykonania przedmiotu Umowy określona 
w Punkcie 8.1 Umowy, płatna na zasadach 
określonych w Artykule 8 Umowy; 

„Wyniki Pracy” przedmioty praw na dobrach niematerialnych i 
inne dobra niematerialne oraz przedmioty 
intelektualne określone w Punkcie 9.1 Umowy; 

„Zadania” wyodrębnione funkcjonalnie części Pracy 
wykonywanej przez Wykonawcę, określone w 
Opisie Pracy i Harmonogramie realizacji Pracy 
zawartych, odpowiednio, w Załączniku numer 1 
oraz Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy;  

„Zamawiający” podmiot określony w komparycji Umowy. 
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2.2 Interpretacja 

2.2.1 Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień niniejszej Umowy, dla celów 
interpretacji niniejszej Umowy będą miały zastosowanie następujące zasady interpretacji: 

(i) odniesienia do Artykułów (np. Artykuł 8) Punktów (np. Punkt 8.1) i Załączników 
(np. Załącznik numer 2) dotyczą punktów, artykułów i załączników do niniejszej 
Umowy; 

(ii) odniesienia do „osoby” lub „podmiotu” należy interpretować jako oznaczające 
dowolną osobę fizyczną lub prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej; 

(iii) odniesienia do „aktu prawnego” (w tym ustawy, rozporządzenia i innej 
regulacji) należy interpretować jako odniesienia do takiego aktu prawnego z 
uwzględnieniem jego zmian; 

(iv) odniesienia do organu administracji rządowej lub samorządowej dotyczą 
również organu innego niż organ rządowy lub samorządowy, który wykonuje 
zadania powierzone (delegowane) przez taki organ; 

(v) odniesienie do dokumentu wymienionego w niniejszej Umowie oznacza 
odniesienie do takiego dokumentu ze zmianami, wprowadzonymi w dowolnym 
czasie; 

(vi) nagłówki, preambuła i tytuły nie mają wpływu na interpretację niniejszej 
Umowy; 

(vii) odniesienia do „Strony” lub „Stron” należy interpretować jako uwzględniające 
każdego następcę prawnego danej Strony; 

(viii) słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i vice versa, a słowa w 
jednym rodzaju obejmują wszystkie pozostałe rodzaje. 

2.2.2 Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy, a każde odwołanie do niniejszej 
Umowy obejmuje odwołanie do niej wraz z Załącznikami. W związku z tym, Załączniki mają 
taką samą moc wiążącą i skutek, jak gdyby zostały bezpośrednio zawarte w całości w treści 
niniejszej Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Załącznika i niniejszej 
Umowy, znaczenie rozstrzygające ma treść niniejszej Umowy. 



   

 

   

 
52 

3. Okres wykonywania umowy 

3.1 Termin rozpoczęcia wykonywania Pracy Strony ustalają na nie później niż w dniu 
…………………………………….. („Dzień Rozpoczęcia”). 

3.2 Termin na wykonanie Pracy wynosi …………………………………. Od Dnia Rozpoczęcia („Dzień 
Zakończenia”). 

3.3 Na zasadzie art. 395 kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo do 
odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie …………………………….. miesięcy od Dnia 
Rozpoczęcia. 

3.4 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że terminy realizacji Pracy i poszczególnych Zadań 
mają dla Zamawiającego, ze względu na potrzeby jego przedsiębiorstwa, istotne znaczenie. 

3.5 Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany kadrowo i organizacyjnie do wykonania 
niniejszej Umowy, dysponuje potencjałem gospodarczym, organizacyjnym i intelektualnym 
pozwalającym na wykonanie Pracy oraz, że posiada lub jest w stanie pozyskać dostęp do 
infrastruktury umożliwiającej terminowe i należyte wykonanie przedmiotu Umowy, z 
uwzględnieniem Punktu 4.3 Umowy. 

4. Podstawowe zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO 

4.1 Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia tytułem wykonania przedmiotu 
Umowy, na zasadach, w terminach i w wysokości określonej postanowieniami niniejszej 
Umowy. 

4.2 Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą w wykonywaniu niniejszej Umowy, w 
zakresie, w jakim współdziałanie Zamawiającego jest niezbędne 
i konieczne dla wykonania Pracy, na zasadzie art. 354 §2 Kodeksu cywilnego. 

4.3 W przypadku gdy dla wykonania przedmiotu Umowy i zgodnie z Opisem Pracy zawartym w 
Załączniku numer 1 do Umowy koniecznym będzie uzyskanie przez Wykonawcę dostępu do 
infrastruktury Zamawiającego lub wglądu do dokumentacji wewnętrznej Zamawiającego, 
prawo dostępu i wglądu, w niezbędnym zakresie, zostanie udzielone po podpisaniu przez 
Wykonawcę odrębnego oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie ze wzorem zawartym 
w Załączniku numer 3 do Umowy, wraz z załącznikami do niego. Odmowa lub zwłoka w 
złożeniu powyższego oświadczenia przez Wykonawcę oraz osoby, którymi posługuje się przy 
wykonaniu Pracy, skutkująca opóźnieniem w realizacji Pracy, stanowić będzie przyczynę 
opóźnienia leżącą po stronie Wykonawcy. 

4.4 W przypadku, gdy na potrzeby wykonania Umowy i zgodnie z Opisem Pracy zawartym w 
Załączniku numer 1 do Umowy koniecznym będzie przekazanie Wykonawcy próbek 
określonych surowców lub materiałów stanowiących własność lub posiadanych przez 
Zamawiającego, przekazanie próbek nastąpi na koszt Wykonawcy po zawarciu przez Strony 
odrębnej umowy w przedmiocie udostępnienia próbek zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik numer 1a do niniejszej Umowy, a w przypadku, gdy próbki będą stanowić 
informację geologiczną, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik numer 1b do niniejszej 
Umowy. Odmowa lub zwłoka w zawarciu powyższej umowy udostępnienia próbek przez 
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Wykonawcę skutkująca opóźnieniem w realizacji Pracy, stanowić będzie przyczynę 
opóźnienia leżącą po stronie Wykonawcy. 

5. Podstawowe zobowiązania WYKONAWCY 

5.1 Wykonawca jest zobowiązany realizować Pracę należycie, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy oraz Załączników, przy dochowaniu należytej staranności oraz przy 
zastosowaniu najwyższych obowiązujących w branży standardów, oraz zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa. 

5.2 Wykonawca jest w szczególności zobowiązany wykonać Pracę zgodnie z Opisem Pracy 
zawartym w Załączniku numer 1 do Umowy, w tym zrealizować wszystkie Zadania, i wedle 
Harmonogramu realizacji Pracy oraz Kosztorysu Pracy zawartych w Załączniku numer 2 do 
Umowy. 

5.3 Wykonawca jest ponadto zobowiązany do spełnienia innych świadczeń przewidzianych 
Umową, w tym także przenieść na Zamawiającego własność Wytworów, jak również 
nośników na których utrwalone jest Sprawozdanie i Dokumentacja techniczna Pracy, a także 
przenieść na Zamawiającego prawa do Wyników Pracy w zakresie określonym Umową. 

5.4 Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu kontrolę realizacji Pracy, w tym 
poprzez dostęp do obiektów, pomieszczeń i infrastruktury gdzie wykonywania jest Praca z 
uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpożarowych, oraz do udostępniania na jego żądanie wszelkich posiadanych danych i 
informacji dotyczących przebiegu wykonywania Pracy, w tym dokumentów powstałych w 
toku realizacji Pracy oraz wykonywania Umowy. 

5.5 W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wdrożeniu Pracy lub poszczególnych 
Wyników Pracy w swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie, któregokolwiek z 
podmiotów grupy kapitałowej Zamawiającego, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, 
zawrze z Zamawiającym odrębną umowę wdrożeniową, w której Zamawiający powierzy 
Wykonawcy wdrożenie wyników Pracy, w zakresie określonym tą umową i wymaganym 
przez Zamawiającego. W takim wypadku Strony zobowiązują się przystąpić w dobrej wierze 
do negocjacji w celu zawarcia umowy wdrożeniowej, mając na uwadze obowiązujące na 
rynku stawki wynagrodzeń oraz zwyczaje handlowe w tym zakresie, a także zasady 
uczciwości kupieckiej. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony potwierdzają, iż 
Zamawiający jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do wdrożenia Pracy lub poszczególnych 
Wyników Pracy, jak również podjęcia współpracy z Wykonawcą w tym zakresie. 

5.6 Niezależnie od powyższego, w tym również w przypadku wdrożenia Pracy lub 
poszczególnych Wyników Pracy samodzielnie przez Zamawiającego lub podmiot trzeci 
działający na jego zlecenie, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zawrze, lub zapewni 
zawarcie przez autorów Pracy lub twórców Wyników Pracy, z Zamawiającym umowę o 
nadzór autorski nad wdrożeniem Pracy lub poszczególnych Wyników Pracy, zapewniając przy 
tym wykonywanie tej umowy przez autorów Pracy. W takim wypadku Strony zobowiązują 
się przystąpić w dobrej wierze do negocjacji w celu zawarcia umowy wdrożeniowej, mając 
na uwadze obowiązujące na rynku stawki wynagrodzeń oraz zwyczaje handlowe w tym 
zakresie, a także zasady uczciwości kupieckiej. 

5.7 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu gotowość do Odbioru 
poszczególnych Zadań i Pracy, a następnie przedkładać je do Odbioru, jak również usuwać w 
terminie wszelkie stwierdzone w toku procedury Odbioru Wady poszczególnych Zadań i 
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Pracy. Zadanie chronologicznie późniejsze, zgodnie z Harmonogramem realizacji Pracy 
zawartym w Załączniku numer 2 do Umowy, nie może być przedstawione do odbioru przed 
odbiorem Zadania chronologicznie wcześniejszego albo bezskutecznym upływem terminu na 
wykonanie przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w Punkcie 
6.6 oraz Punkcie 6.7 niniejszej Umowy. Praca nie może zostać przedstawiona do odbioru 
przed odbiorem wszystkich Zadań. 

5.8 Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o zamiarze 
dokonania jakichkolwiek zmian prawnoorganizacyjnych w statusie (w tym również w 
strukturze kapitałowej) Wykonawcy, a także wszelkich okolicznościach dotyczących osoby 
Wykonawcy mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy. 

5.9 Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 
zaistniałych lub spodziewanych przeszkodach przy wykonywaniu Pracy, mających lub 
mogących mieć wpływ na wynik Pracy lub terminowość jej wykonania. 

6. Odbiór zadań i pracy 

6.1 Wykonawca jest zobowiązany, najpóźniej w ostatnim dniu terminu zakończenia realizacji 
danego Zadania lub Pracy wynikającym z Harmonogramu realizacji Pracy zawartego w 
Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy, zawiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej, o 
zakończeniu realizacji danego Zadania lub Pracy, przez co Strony rozumieją wykonanie 
wszelkich prac i czynności przewidzianych dla danego Zadania lub wszystkich Zadań w 
przypadku wykonania Pracy, zgodnie z Opisem Pracy zawartym w Załączniku numer 1 do 
niniejszej Umowy, oraz o gotowości do oddania danego Zadania lub Pracy i dokonania ich 
Odbioru.  

6.2 W powyższym terminie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do Odbioru dane Zadanie 
lub Pracę, poprzez przekazanie Wyników Pracy powstałych w ramach Zadania będącego 
przedmiotem Odbioru lub Pracy wraz z Dokumentacją techniczną Pracy, a także przedłoży 
Zamawiającemu Sprawozdanie na piśmie, w ilości 6 (sześciu) egzemplarzy oraz w postaci 
zapisu elektronicznego na płycie CD lub DVD również w ilości 6 (sześciu) egzemplarzy. 
Sprawozdanie oraz Dokumentacja techniczna Pracy w postaci zapisu elektronicznego 
powinny zostać zapisane w następujących plikach: 

(a) podpisane przez lub w imieniu Wykonawcy i zeskanowane - w formacie *.pdf., 

(b) abstrakt (do 100 słów) i spis treści - w formacie *.doc lub *.docx, 

(c) w formie tekstowej bez grafiki - w formacie *.doc lub *.docx, 

(d) elementy w formie graficznej -  

(i) w postaci plików graficznych w formacie *.bmp, *.cad, *.pdf, *.jpg, *.jpeg 
*.tiff, *.ppt, *.pptx lub innym powszechnie używanym w obrocie, 

(ii) tabele - w formacie *.xls lub *.xml. 

przy czym wraz ze Sprawozdaniem, Wykonawca przedkłada również następujące 
oświadczenia: 

(e) oświadczenie Wykonawcy wedle wzoru stanowiącego Załącznik numer 5 do niniejszej 
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Umowy; 

(f) oświadczenie Wykonawcy w sprawie wykazu twórców, wraz z załączonym doń 
wzorem oświadczenia (współ)twórcy, wedle wzoru stanowiącego Załącznik numer 6 
do niniejszej Umowy. 

zwane łącznie dalej „Oświadczeniami” albo informację, iż Oświadczenia, lub jedno z nich, 
zostaną dostarczone przy odbiorze danego Zadania lub Pracy wyznaczonym zgodnie z 
Punktem 6.5 Umowy. 

6.3 Sprawozdanie Wykonawcy powinno zawierać: 

(a) jednoznaczne i precyzyjnie sformułowane wyniki danego Zadania lub Pracy oraz 
wnioski końcowe, a także wskazania co do zastosowania wyników Pracy; 

(b) opis przebiegu realizacji Pracy; 

(c) informację o wykorzystaniu w Pracy istniejących przed rozpoczęciem realizacji Pracy 
przedmiotów praw własności intelektualnej (utworów, przedmiotów praw 
pokrewnych, przedmiotów praw własności przemysłowej), wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych albo informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa bądź zorganizowanego zbioru informacji niejawnych (niebędących 
powszechnie znanymi i łatwo dostępnymi) i istotnych (ważnych i praktycznie 
użytecznych z punktu widzenia przedmiotu Pracy) stanowiących know-how, wraz z 
opisem oraz wskazaniem tytułu prawnego do powyższych przedmiotów praw, 
wyników lub informacji bądź know-how; 

(d) wykaz autorów Pracy oraz innych osób wnoszących do niego wkład twórczy, 
a także wszystkich innych osób lub podmiotów (w tym w szczególności 
podwykonawców Wykonawcy) współpracujących w realizacji Pracy ze strony 
Wykonawcy i Zamawiającego; 

(e) wykaz i opisy przedmiotów praw własności intelektualnej, wyników badań naukowych 
oraz prac rozwojowych oraz zorganizowanego zbioru informacji stanowiących know-
how, powstałych przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz zawartych w wynikach 
Pracy. 

6.3.1 Wykonawca, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, 
każdorazowo po dokonaniu odbioru danego Zadania lub Projektu szacunkową kalkulację 
efektów ekonomicznych z tytułu przewidywanego zastosowania wyników Pracy, wraz ze 
wskazaniem przyjętych założeń, danych oraz metodologii liczenia efektów ekonomicznych. 

6.4 W przypadku zamiaru wykorzystania przez Wykonawcę przy realizacji Pracy przedmiotów 
praw własności intelektualnej, informacji i doświadczeń technicznych koniecznych do 
korzystania z rozwiązań, wyników badań naukowych lub prac rozwojowych albo informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa bądź zorganizowanego zbioru informacji 
stanowiącego know-how, w stosunku do których Wykonawca nie posiada tego rodzaju tytułu 
prawnego, który umożliwiałby udzielenie Zamawiającemu uprawnienia do korzystania z nich 
w ramach korzystania z Pracy lub jego poszczególnych wyników bez konieczności zapłaty 
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dodatkowego wynagrodzenia lub uzyskania dodatkowej zgody uprawnionego, wymagana 
jest wcześniejsza pisemna zgoda Zamawiającego. 

6.5 Odbiór Zadania lub Pracy, potwierdzony protokołem odbioru Zadania lub Pracy wedle wzoru 
stanowiącego Załącznik numer 4 do niniejszej Umowy, dokonany zostanie komisyjnie z 
udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Miejsce i termin odbioru wyznaczy 
Zamawiający na dzień przypadający w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od przedstawienia 
danego Zadania lub Pracy do odbioru. 

6.6 Jeżeli w trakcie Odbioru danego Zadania lub Pracy zostaną stwierdzone Wady, Zamawiający 
może odmówić dokonania odbioru i zgłosić Wykonawcy stwierdzone podczas Odbioru Wady. 
W takim przypadku Zamawiający, mając na uwadze charakter stwierdzonych Wad oraz 
Harmonogram realizacji Pracy zawarty w Załączniku numer 2 niniejszej Umowy, wyznaczy 
rozsądny termin na usunięcie Wad i ponowne przedstawienie danego Zadania lub Pracy do 
Odbioru. W przypadku bezskutecznego upływu umówionego terminu albo w sytuacji, gdy 
przedstawione do ponownego Odbioru dane Zadanie lub Praca będzie nadal zawierać 
stwierdzone przy pierwszym Odbiorze Wady, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 
dokonywania dalszego Odbioru. W powyższej sytuacji, Zamawiający może, wedle swego 
wyboru, żądać dalszego wykonywania niniejszej Umowy i dostarczenia danego Zadania, jak 
i całej Pracy, wolnych od Wad z zachowaniem prawa do żądania zapłaty odszkodowania za 
szkodę wynikłą z nienależytego (w tym nieterminowego) wykonania niniejszej Umowy albo, 
w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od bezskutecznego upływu terminu na ponowne 
przedstawienie danego Zadania lub Pracy do Odbioru lub od daty ponownego 
przedstawienia danego Zadania lub Pracy do Odbioru z wadami stwierdzonymi przy 
pierwszym Odbiorze, odstąpić od niniejszej Umowy w całości lub, wedle swego uznania, w 
części obejmującej wadliwe Zadanie/Zadania albo wadliwe Zadanie/Zadania i Zadania 
pozostałe jeszcze do zrealizowania.  

6.7 Niewykonanie przez Zamawiającego uprawnienia do odstąpienia od niniejszej Umowy, w 
całości lub w części, w związku z uchybieniem przez Wykonawcę terminowi na usunięcie Wad 
danego Zadania stwierdzonych przy Odbiorze albo wobec ponownego przedstawienia do 
Odbioru Zadania zawierającego Wady stwierdzone przy pierwszym Odbiorze, nie ogranicza 
Zamawiającego w możliwości wykonania prawa odstąpienia od niniejszej Umowy w całości 
lub w części przy końcowym Odbiorze Pracy, o ile zajdą ku temu przesłanki. 

6.8 Przeprowadzenie przez Zamawiającego procedury Odbioru danego Zadania, wyznaczenie 
przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie Wad stwierdzonych przy Odbiorze 
danego Zadania, jak również konieczność dokonania ponownego Odbioru w następstwie 
powyższego, nie wpływają na określone Harmonogramem realizacji Pracy zawartym w 
Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy, terminy wykonania pozostałych Zadań lub Pracy. 
Wykonawca powinien realizować prace objęte danymi Zadaniami i Pracą oraz zgłaszać 
gotowość dokonania ich Odbioru oraz przedstawiać je do Odbioru w terminach 
uwzględniających ewentualną konieczność usunięcia Wad stwierdzonych w ramach 
procedury Odbioru przy równoczesnym zachowaniu ciągłości wykonywania przedmiotu 
Umowy w pozostałym zakresie.  

6.9 Rozpoczęcie wykonywania prac objętych Zadaniem chronologicznie późniejszym zgodnie z 
Harmonogramem realizacji Pracy zawartym w Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy, nie 
może jednak nastąpić przed (i) Odbiorem Zadania chronologicznie wcześniejszego przez 
Zamawiającego albo (ii) sporządzeniem przez Wykonawcę jednostronnego protokołu 
Odbioru zgodnie z Punktem 6.10 i Punktem 6.11 Umowy. Zgłoszenie Pracy do Odbioru nie 
może nastąpić przed odbiorem wszystkich Zadań. W przypadkach, w których Wykonawca nie 
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może zgodnie z niniejszym Punktem 6.9 rozpocząć wykonywania danego Zadania lub 
przedstawić Pracy do Odbioru mimo upływu, zgodnie z Harmonogramem realizacji Pracy 
zawartym w Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy, terminu na dokonanie powyższego, 
Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem danego Zadania lub Pracy, a tym samym z 
wykonaniem niniejszej Umowy. 

6.10 W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego Wad danego Zadania lub Pracy po ich 
przedstawieniu do Odbioru przez Wykonawcę i do czasu zakończenia procedury Odbioru, 
albo niepoinformowania Wykonawcy, w tym samym terminie, o odmowie Odbioru 
ponownie zgłoszonego do odbioru danego Zadania lub Pracy, będzie on uznany za odebrany 
bez zastrzeżeń, a Zamawiający nie może uchylić się od sporządzenia protokołu Odbioru 
danego Zadania lub Pracy. W sytuacji gdy mimo powyższego, Zamawiający nie potwierdzi 
Odbioru danego Zadania lub Pracy, Wykonawca będzie uprawniony do jednostronnego 
sporządzenia protokołu Odbioru, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 
lub rachunku tytułem realizacji danego Zadania lub Pracy. 

6.11 Jeżeli Zamawiający, mimo przedstawienia danego Zadania lub Pracy do Odbioru zgodnie z 
Punktem 6.1 Umowy, nie wyznaczy terminu Odbioru Zadania lub Pracy zgodnie z Punktem 
6.5 Umowy, Wykonawca ma prawo do jednostronnego sporządzenia protokołu Odbioru, 
który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury lub rachunku tytułem realizacji 
danego Zadania lub Pracy.  

6.12 Zarówno odebranie przez Zamawiającego danego Zadania lub Pracy, jak również dokonanie 
przez Wykonawcę jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru danego Zadania lub 
Pracy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, nie wyłącza możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego wobec Wykonawcy (albo ich podniesienia w formie zarzutu) (i) 
roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania niniejszej Umowy, w zakresie 
nieprawidłowości w wykonaniu Zadania lub Pracy, które ujawnią się dopiero po dokonaniu 
Odbioru, w tym w szczególności przy wdrażaniu lub stosowaniu Pracy lub poszczególnych 
Wyników Pracy, ani (ii) roszczeń rękojmianych tytułem Wad Zadania lub Pracy, które 
ujawniły się dopiero po dokonaniu Odbioru, w tym w szczególności przy wdrażaniu lub 
stosowaniu Pracy lub poszczególnych Wyników Pracy. 

6.13 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytuł rękojmi za Wady Pracy 
na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym (art. 638 Kodeksu cywilnego), przy 
uwzględnieniu jednak definicji Wady zawartej w Punkcie 2.1 Umowy. 

6.14 W przypadku, w którym wykonywanie poszczególnych Zadań, zgodnie z Opisem Pracy 
zawartym w Załączniku numer 1 do niniejszej Umowy, następuje Etapami, Zamawiający 
może wymagać od Wykonawcy notyfikowania faktu wykonania poszczególnych Etapów oraz 
umożliwienia mu zapoznania się z Wynikami Pracy oraz Dokumentacją techniczną Pracy 
powstałymi w ramach danego Etapu.  

6.15 Zamawiający może wnieść umotywowane zastrzeżenia do sposobu wykonania danego 
Etapu. W tym ostatnim wypadku Wykonawca zobowiązany jest kontynuować wykonywanie 
całego Zadania i Pracy, zmieniając na żądanie Zamawiającego wadliwy sposób ich 
wykonywania. 

6.16 Strony zgodnie potwierdzają, że notyfikowanie Zamawiającemu faktu wykonania 
poszczególnych Etapów oraz umożliwienie mu zapoznania się z Wynikami Pracy oraz 
Dokumentacją techniczną Pracy powstałymi w ramach danego Etapu, ma służyć możliwości 
dokonania bieżącej oceny kierunku realizacji Pracy i prawidłowości jej wykonywania, i nie 
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stanowi podstawy do wypłaty części Wynagrodzenia odpowiadającej świadczeniom objętym 
danym Etapem. Nie wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do sposobu wykonania 
poszczególnych Etapów, jak również niewykonanie przezeń uprawnienia z Punktu 6.14 
powyżej, nie uchybia prawu Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru całego Zadania 
w przypadku stwierdzenia Wad, jak również innym uprawnieniom Zamawiającego na gruncie 
Umowy i przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Procedura zmiany 

7.1 Zmiana zakresu Pracy w stosunku do Opisu Pracy zawartego w Załączniku numer 1 do 
niniejszej Umowy, jak również zmiana Harmonogramu realizacji Pracy zawartego w 
Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy w taki sposób, że termin jej wykonania miałby 
przypaść po Dniu Zakończenia, a także zmiana Wynagrodzenia, wymaga zmiany niniejszej 
Umowy w drodze zawarcia aneksu do niej. 

7.2 Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 
(czternastu) dni od powzięcia wiedzy o lub od zaistnienia poniższych okoliczności (w sytuacji 
gdy nie było możliwości uprzedniego poinformowania Zamawiającego), informować 
Zamawiającego o wszelkich koniecznych (metodologicznie uzasadnionych w świetle 
bieżącego stanu wiedzy i nauki) lub już faktycznie zaistniałych zmianach w sposobie realizacji 
Pracy lub harmonogramie jej realizacji, innych niż zmiany określone w Punkcie 7.1 Umowy, 
jak również uzyskiwać pisemną zgodę lub potwierdzenie Zamawiającego na dokonywanie 
wszelkich takich zmian w sposobie lub harmonogramie realizacji Pracy. 

7.3 Wprowadzenie zmiany w sposobie realizacji Pracy lub harmonogramie jej realizacji, innych 
niż zmiany określone w Punkcie 7.1 Umowy, po zawarciu niniejszej Umowy, ale jeszcze przed 
Dniem Rozpoczęciem jej wykonywania, jest jednak możliwe jedynie w trybie zmiany 
niniejszej Umowy. 

7.4 Wynikająca z dokonania, za zgodą lub potwierdzeniem Zamawiającego, zmiany w sposobie 
lub harmonogramie realizacji Pracy, aktualizacja Opisu Pracy lub Harmonogramu realizacji 
Pracy, zawartych, odpowiednio, w Załączniku numer 1 lub Załączniku numer 2 do niniejszej 
Umowy, odbywa się na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, w trybie uzgodnień 
przedstawicieli Stron, o których mowa w Punkcie 16.6 Umowy i nie wymaga aneksowania 
niniejszej Umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji zaktualizowany Opis 
Pracy lub Harmonogram realizacji Pracy. 

7.5 W przypadku jeżeli w toku wykonywania Pracy okaże się, iż dla osiągnięcia celów Pracy i 
zaspokojenia słusznego interesu Zamawiającego jako wierzyciela w tym zakresie, 
koniecznym jest wprowadzenie zmian w zakresie Pracy lub zmiana terminu jej wykonania, z 
przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy albo za które nie ponosi on odpowiedzialności, 
w szczególności wynikających z ryzyka naukowego i badawczego towarzyszącego 
wykonywaniu Pracy (o ile takie ryzyko zostało zidentyfikowane w Opisie Pracy zawartym w 
Załączniku numer 1 do niniejszej Umowy), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
umotywowany wniosek o wprowadzenie zmian w Pracy lub terminie jej wykonania. 
Równocześnie Wykonawca przedkłada projekt aneksu do niniejszej Umowy uwzględniający 
konieczność wprowadzenia zmian objętych wnioskiem.  

7.6 Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień do 
i uzupełnień wniosku o wprowadzenie zmian w realizacji Pracy, w terminie (14) czternastu 
dni od jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia powyższych 
informacji w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania. W przypadku 
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konieczności wprowadzenia zmian w zakresie Pracy lub terminie jej wykonania z przyczyn, o 
których mowa w Punkcie 7.5 Umowy, Zamawiający nie będzie odmawiał zawarcia aneksu do 
niniejszej Umowy bez istotnych i uzasadnionych przyczyn wynikających z ważnego interesu 
swojego przedsiębiorstwa. Jednakże w przypadku, w którym zmiana zakresu Pracy lub 
terminu jej wykonania zgodnie z wnioskiem Wykonawcy miałaby skutkować zwiększeniem 
Wynagrodzenia o nie mniej niż 10%, jak również w przypadku gdy aneksowanie Umowy 
celem usankcjonowania dalszego jej wykonywania przy zmienionym zakresie Pracy będzie 
naruszać ważny i istotny interes przedsiębiorstwa Zamawiającego, Zamawiający może w 
terminie (1) jednego miesiąca od otrzymania wniosku Wykonawcy, bądź wyjaśnień do i 
uzupełnień wniosku, wykonać umowne prawo odstąpienia od Umowy, wedle swego 
uznania, w całości lub w części w zakresie Zadań jeszcze nieodebranych. 

7.7 W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie Pracy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy albo za które ponosi on odpowiedzialność, postanowienia Punktu 7.5 i 
Punktu 7.6 Umowy poprzedzających stosuje się, z tym zastrzeżeniem, że:  

(a) zmiana zakresu Pracy nie może wpływać ani na wysokość Wynagrodzenia ani na 
termin wykonania Pracy, 

(b) bez uszczerbku dla możliwości wykonania ustawowego praw odstąpienia od Umowy, 
w zakresie ukształtowanym niniejszą Umową, o ile równocześnie zajdą przesłanki ku 
temu, Zamawiający może wykonać umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w 
Punkcie 7.6 Umowy i w terminie tam określonym, wedle swego uznania. 

7.8 W każdym czasie w toku wykonywania Umowy Strony mogą uzgodnić zmianę przedmiotu 
Pracy. Zmiana przedmiotu Pracy wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze zawarcia 
aneksu. W przypadku gdy o zmianę przedmiotu Pracy wnioskuje Wykonawca, powinien 
przedstawić Zamawiającemu umotywowany wniosek, wraz z projektem aneksu do Umowy 
oraz projektami zmian do załączników do niniejszej Umowy, w szczególności Załączników 
numer 1 oraz numer 2 i 3 do niniejszej Umowy. Zamawiający jest uprawniony, ale nie 
zobowiązany, do wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do niniejszej Umowy, w przedmiocie 
wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany przedmiotu Pracy. Po otrzymaniu kompletnego 
wniosku Wykonawcy, Zamawiający, w rozsądnym terminie, wyrazi zgodę na zmianę 
przedmiotu Pracy i aneksowanie niniejszej Umowy, odmówi udzielenia zgody na zmianę 
przedmiotu Pracy i aneksowania niniejszej Umowy, bądź uzależni zgodę na zmianę 
przedmiotu Pracy i aneksowanie niniejszej Umowy od uwzględnienia proponowanych przez 
Zamawiającego modyfikacji projektu aneksu do Umowy oraz projektów zmian do 
załączników do niniejszej Umowy, wyznaczając Wykonawcy stosowny termin, nie krótszy niż 
7 (siedem) i nie dłuższy niż 21 (dwadzieścia jeden) dni, na zaakceptowanie kontrpropozycji 
Zamawiającego przez Wykonawcę, po bezskutecznym upływie którego procedura zmiany 
przedmiotu Pracy zostanie zakończona bez aneksowania niniejszej Umowy, którą 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać dalej bez zmiany przedmiotu Pracy. Procedowania 
wniosku w przedmiocie zmiany do przedmiotu Pracy nie daje Wykonawcy prawa zawieszenia 
wykonywania niniejszej Umowy, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie. 

7.9 W przypadku gdy dokonania zmiany w zakresie Pracy zażąda Zamawiający, Wykonawca, w 
terminie (14) czternastu dni od otrzymania stosownego zapytania Zamawiającego, 
przedstawi ofertę na dokończenie wykonywania Pracy w zmodyfikowanym zgodnie z 
żądaniem Zamawiającego zakresie, obejmującą w szczególności zmiany do postanowień 
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Załączników numer 1 - 3 do niniejszej Umowy. Określenie wysokości Wynagrodzenia w 
powyższym wypadku, uwzględniać będzie: 

(a) jednoczesny fakt ograniczenia zakresu Pracy polegający na wnioskowanym przez 
Zamawiającego wyłączeniu niektórych świadczeń spod zakresu Pracy; 

(b) stawki wynagrodzeń przyjęte dotychczas przez Wykonawcę dla określenia kosztów 
wykonania Pracy zawartych w Kosztorysie Pracy zawartym w Załączniku numer 2 do 
niniejszej Umowy oraz Wynagrodzenia; 

7.10 Oferta, o której mowa w Punkcie 7.7(b) Umowy będzie ważna przez (1) jeden miesiąc od jej 
złożenia Zamawiającemu, przy czym do czasu jej przyjęcia przez Zamawiającego lub 
bezskutecznego upływu powyższego terminu, Wykonawca będzie realizować Pracę w 
dotychczasowym kształcie, chyba, że Zamawiający wskaże odmiennie. Wykonawca nie 
będzie odpowiedzialny za opóźnienie w wykonaniu Pracy wynikłe ze wstrzymania 
wykonywania Pracy na polecenie Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie 

8.1 Całkowite Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi 
………………….zł (słownie: ………………………………………………………………….. zł) zgodnie z 
Kosztorysem Pracy zawartym w Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy, w tym: należność 
za przeniesienie praw własności intelektualnej oraz udzielenie innych uprawnień do 
korzystania z przedmiotów tych praw (w tym autorskich praw majątkowych i praw własności 
przemysłowej), w wysokości netto ………………………………… zł (słownie: 
………………………………………………………… zł), a część Wynagrodzenia z tego tytułu będzie 
stanowić odrębną pozycję na fakturze. 

8.2 Zamawiający dokonuje zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, po 
spełnieniu świadczeń objętych poszczególnymi Zadaniami i Pracą oraz po dokonaniu ich 
Odbioru, w terminach wynikających z Harmonogramu realizacji Prac oraz w wysokościach 
określonych zgodnie z Kosztorysem Pracy zawartymi w Załączniku numer 2 do niniejszej 
Umowy. Wynagrodzenie będzie powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT, 
jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca będzie zobowiązany do jego 
naliczenia. 

8.3 Do czasu zapłaty Wynagrodzenia za dane Zadanie, Wykonawca zobowiązany jest do 
finansowania realizacji Zadania samodzielnie.  

8.4 Zamawiający może wstrzymać zapłatę wymagalnej części Wynagrodzenia w każdym 
przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej Umowy 
przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku: 

(a) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przebiegiem realizacji Pracy, a Opisem Pracy 
zawartym w Załączniku numer 1 do niniejszej Umowy, 

(b) braku postępów w realizacji Pracy w stosunku do terminów określonych 
w Harmonogramie realizacji Pracy zawartym w Załączniku numer 2 do niniejszej 
Umowy, 

(c) nieprzedłożenie Zamawiającemu szacunkowej kalkulacji efektów ekonomicznych z 
tytułu przewidywanego zastosowania wyników Pracy zgodnie z Punktem 6.3.1 
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Umowy, 

(d) wystąpienia wszelkich innych przypadków, w których zgodnie z niniejszą Umową, 
Zamawiający wzywa Wykonawcę do zaniechania naruszeń jej postanowień, pod 
rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części, 

do czasu wyjaśnienia lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, i przystąpienia przez 
Wykonawcę do należytego, w tym terminowego, wykonywania Umowy. 

8.5 Wstrzymanie zapłaty wymagalnej części Wynagrodzenia z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, o których mowa w Punkcie 8.4 Umowy, nie wpływa na zobowiązanie 
Wykonawcy do wykonywania Pracy zgodnie z niniejszą Umową 
i Harmonogramem realizacji Pracy zawartym w Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy, 
podczas gdy Zamawiający nie będzie w takim wypadku w zwłoce z zapłatą Wynagrodzenia. 

8.6 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wszystkie koszty Pracy zgodnie z Kosztorysem 
Pracy zawartym w Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy, powinny być przezeń ponoszone 
z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz przy unikaniu 
konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu w sposobie 
wydatkowania tytułem kosztów Pracy podczas jej realizacji. 

8.7 W przypadku braku obowiązku stosowania przez Wykonawcę przepisów o finansach 
publicznych lub o zamówieniach publicznych, zakupy będą dokonywane, a usługi 
kontraktowane, zgodnie ze stosowanymi w branży i na rynku dobrymi zasadami 
i praktykami w tym zakresie i z zachowaniem należytej staranności. 

8.8 Płatność Wynagrodzenia będzie dokonywana wyłącznie w walucie, w której zostało 
określone Wynagrodzenie, tj. złotych polskich. 

8.9 Zamawiający dokonuje zapłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury powiększonej o podatek od towarów i usług VAT (jeżeli 
Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT) lub rachunku, oraz 
zatwierdzonego protokołu Odbioru danego Zadania lub Pracy, dokumentującego spełnienie 
danej części świadczeń realizowanych zgodnie z Harmonogramem realizacji Pracy zawartym 
w Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie 
zatwierdzony protokół odbioru danego Zadania lub Pracy, podpisany przez strony Umowy 
bez uwag. 

8.10 W przypadku dokonania przesunięcia zakresu świadczeń spełnianych w ramach Pracy 
pomiędzy poszczególnymi Zadaniami, faktura (albo rachunek) wystawiana w związku z 
dokonaniem odbioru danego Zadania lub Pracy może opiewać wyłącznie na kwotę należną 
tytułem rzeczywiście wykonanej części Zadania. 

8.11 Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w terminie … (……..) dni 
od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę. Przez 
dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 
8.12 poniżej.  

8.12 Zamawiający będzie dokonywał zapłaty Wynagrodzenia powiększonego o należny podatek 
od towarów i usług (o ile obowiązek jego naliczenia będzie ciążył na Wykonawcy) na rzecz 
Wykonawcy ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia w ramach mechanizmu 
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podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku 
od towarów i usług. Ponadto: 

(a) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w pkt 8.12 powyżej jest 
rachunkiem: 

 umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym 
mowa w pkt 8.12 powyżej; 

 znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 
września 2019 r. przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej, o którym mowa w 
ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz); 

 

(b) w przypadku gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w lit a) 
powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności powstałe w skutek braku możliwości 
realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności w terminie określonym w pkt 8.11 powyżej, bądź 
dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy 
podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat / odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

8.13 Faktury lub rachunki, spełniające wymagania obowiązujących w Polsce przepisów prawa 
w zakresie ich treści lub formy, będą doręczane w 1 (jednym) egzemplarzu w oryginale 
zawierającym numer niniejszej Umowy naniesiony przez Zamawiającego na jej stronę 
tytułową, nazwę Pracy oraz dokładne określenie miesiąca sprzedaży lub daty sprzedaży, 
którego dotyczą. 

8.14 Faktury lub rachunki będą wystawiane na rzecz Zamawiającego.  

8.15 Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze 
identyfikacyjnym NIP …………………………./nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. 

8.16 W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem ex tunc w jakimkolwiek trybie, albo 
ze skutkiem ex nunc wraz z jednoczesnym powstaniem po stronie Wykonawcy obowiązku 
zwrotu Wynagrodzenia w części, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zwrotu 
Wynagrodzenia w odpowiednim zakresie, na rachunek bankowy Zamawiającego, w terminie 
14 (czternastu) dni od dnia doręczenia wezwania. Do tego czasu, Zamawiający będzie 
uprawniony do zachowania świadczeń spełnionych przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy, 
których zwrotu Zamawiający dokona poprzez postawienie ich do dyspozycji Wykonawcy w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie kolejnych 14 (czternastu) dni po 
otrzymaniu zwrotu Wynagrodzenia w pełnej podlegającej zwrotowi wysokości (w przypadku 
opóźnienia w dokonaniu zwrotu, również wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie). 

8.17 Zwrot Wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego będzie dokonywany na rachunek bankowy 
Zamawiającego o numerze: ………………………………………………………………… prowadzony przez 
…………………………………………….., ze wskazaniem numeru niniejszej Umowy naniesionego 
przez Zamawiającego na jej stronę tytułową, nazwy Pracy oraz płatności objętej zwrotem. 

8.18 Wykonawca zobowiązuje się również do pokrycia, na żądanie Zamawiającego, 
udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego działań windykacyjnych. Zapłata 
tytułem powyższych kosztów następuje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia 
wezwania Zamawiającego, wraz z odpisami dokumentów tytułem poniesionych kosztów 
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oraz stosownego dokumentu obciążeniowego Zamawiającego, wymaganego w tym zakresie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego (noty obciążeniowej lub faktury 
VAT).  

8.19 Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może, wedle swego uznania, udzielić 
odroczenia terminu spłaty należności tytułu zwrotu Wynagrodzenia lub kar umownych bądź 
odszkodowania, rozłożyć spłatę na raty lub umorzyć należności podlegające zwrotowi w 
zamian za przeniesienie praw do wybranych przez Zamawiającego Wyników Pracy których 
nie odebrano (odpłatne zwolnienie z długu), jeżeli niepowodzenie Pracy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy związane było z wysokim ryzykiem badawczym lub naukowym bądź 
innowacyjnym charakterem świadczeń spełnianych w ramach Pracy (o ile takie ryzyko lub 
taki charakter świadczeń zostały zidentyfikowane w Opisie Pracy zawartym w Załączniku 
numer 1 do niniejszej Umowy). W przypadku przeniesienia praw do wybranych przez 
Zamawiającego Wyników Pracy których nie odebrano, przeniesie to zostanie 
udokumentowane przez Wykonawcę stosowną faktura VAT lub rachunkiem, z których 
należność zostanie skompensowana z kwotą umarzanej należności podlegającej zwrotowi na 
rzecz Zamawiającego. 

8.20 Niewykonanie niniejszej Umowy w całości lub w istotnej części (tj. w zakresie nie mniej niż 
jednego Zadania), niezależnie od tego czy skutkowało rozwiązaniem Umowy wskutek 
odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy czy 
też nie, umożliwiają Zamawiającemu, poza żądaniem zwrotu uiszczonego Wynagrodzenia, 
naliczenie Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w Punkcie 10.3 niniejszej 
Umowy. 

8.21 Należności wynikające z niniejszej Umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą 
być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wyniki pracy 

9.1 Prawa do wyników Pracy, w tym do zawartych w Zadaniach i Pracy (a) przedmiotów praw 
własności intelektualnej (i) utworów, (ii) przedmiotów praw pokrewnych oraz (iii) 
przedmiotów praw własności przemysłowej, w tym rozwiązań w postaci: wynalazków, 
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych oraz projektów 
racjonalizatorskich powstałych w ramach lub przy okazji realizacji Pracy lub dostarczonych 
przy wykonywaniu niniejszej Umowy, obejmujące również (b) prawa do uzyskania praw 
wyłącznych i prawa wyłączne do powyższych rozwiązań, jak również prawa (c) do informacji 
i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z tych rozwiązań, a także prawa (d) 
do wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych realizowanych w ramach Pracy oraz 
(e) prawa do zorganizowanego zbioru informacji niejawnych (niebędących powszechnie 
znanymi i łatwo dostępnymi) i istotnych (ważnych i praktycznie użytecznych z punktu 
widzenia przedmiotu Pracy) stanowiących know-how i zawartych w poszczególnych 
Zadaniach i Pracy („Wyniki Pracy”), będą przysługiwać, od chwili odbioru danego Zadania i 
w odniesieniu do powyższych przedmiotów praw, informacji, doświadczeń, wyników oraz 
know-how zawartych w wynikach tego Zadania, wyłącznie Zamawiającemu. Z tą chwilą, na 
Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia, przechodzi własność wszelkich nośników na 
których utrwalone są Wyniki Pracy, lub w ramach których w inny sposób ucieleśnione zostają 
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Wyniki Pracy, będące przedmiotem odbioru i dostarczenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę.  

9.2 Zamawiający będzie mieć prawo samodzielnego opracowywania Pracy i rozwijania Wyników 
Pracy, a prawa do tak powstałych rozwinięć lub opracowań będą w całości przysługiwać (z 
zastrzeżeniem praw osób trzecich) Zamawiającemu.  

9.3 Wykonawca zapewnia, że łączy go z jego pracownikami lub innymi osobami oraz 
podmiotami, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy 
i realizacji Pracy, taki stosunek prawny, na mocy którego wykonana przez te osoby lub 
podmioty Praca lub poszczególne Wyniki Pracy, w tym zawarte w nich, a stworzone przez te 
osoby lub podmioty rozwiązania i know-how oraz opracowane informacje, doświadczenia, 
i wyniki, będą wynikiem wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub z realizacji innej 
umowy w rozumieniu art. 11 ust. 3 prawa własności przemysłowej, bez jednoczesnego 
odmiennego uregulowania kwestii przysługiwania praw do powyższych. 

9.4 Autorskie prawa majątkowe do utworów (i, odpowiednio, majątkowe prawa pokrewne do 
przedmiotów tych praw) zawartych w Pracy lub w poszczególnych Wynikach Pracy, bądź 
inkorporujących: rozwiązania powstałe w ramach lub przy okazji wykonywania niniejszej 
Umowy, w szczególności dokumentacja, oprogramowanie i kody źródłowe oprogramowania, 
informacje i doświadczenia techniczne potrzebne do korzystania z nich, wyniki badań 
naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach realizacji Pracy, a także zbiór 
informacji stanowiący know-how, jak również do innych utworów koniecznych do 
korzystania i wdrażania Wyników Pracy, obejmujący/e nieograniczone terytorialnie i 
czasowo prawo do rozporządzania i korzystania z tych utworów, w stosunku do 
nieograniczonej liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu w całości lub w części – wytwarzanie 
egzemplarzy utworów jakimikolwiek środkami, w jakiejkolwiek formie, w dowolnym 
celu i przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki, w tym techniki drukarskiej, cyfrowej, 
reprograficznej, zapisu magnetycznego lub cyfrowego,  oraz utrwalanie na dowolnych 
nośnikach, w tym informatycznych nośnikach danych oraz poprzez wprowadzenie do 
pamięci komputera, i w dowolnych formatach zapisu, w tym w formie cyfrowej i 
multiplikowanie tak utrwalonych utworów; 

b. uruchamianie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie, 
uzyskiwanie dostępu, umieszczanie na dowolnych serwerach, wyświetlanie on-line, 
niezależnie od formatu, systemu lub standardu; 

c. korzystanie z utworu na dowolnej liczbie komputerów i w dowolnym środowisku; 

d. wprowadzanie jakichkolwiek poprawek, modyfikacji czy zmian w strukturze utworu w  
wersji wynikowej lub jej części; 

e. zwielokrotnianie kodu źródłowego lub tłumaczenie jego formy (dekompilacja), 
włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowanie (tłumaczenie, 
przystosowanie lub jakiekolwiek inne zmiany) bez ograniczania warunków 
dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, jeżeli jest to 
niezbędne do wprowadzania poprawek modyfikacji lub zmian w strukturze utworu, a 
także w celu wykorzystania dla współdziałania z programami komputerowymi lub 
rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych 
form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie; 

f. sporządzanie kopii zapasowych utworu; 
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g. stosowanie utworu albo jego części w innych programach; 

h. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu każdą znaną techniką; 

i. wykonywanie prawa do utworu w zakresie posługiwania się nim do przygotowania 
dokumentacji technicznej, dokonania na jego podstawie budowy, eksploatacji, 
adaptacji czy też modernizacji urządzeń; 

j. rozpowszechnianie całości lub części oryginału utworu i/lub egzemplarzy,  na których 
utwór utrwalono – w tym udostępnianie, wprowadzenie do obrotu, sprzedaż, 
użyczenie,  najem, dzierżawa lub rozpowszechnianie utworu, oprogramowania, jego 
kodów źródłowych oraz dokumentacji, na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, 
niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, na dowolnych nośnikach, w 
dowolnym języku, w stosunku do dowolnej ilości osób i w dowolnym celu, w tym w celu 
wykonania prac objętych dokumentacją;  

k. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż opisany w lit. j, w szczególności poprzez  
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
remitowanie, webcasting, simulcasting, jak również poprzez wprowadzanie do sieci 
informatycznych, teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych i udostępnianie 
w taki sposób,, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym; 

l. udostępnianie utworu (oryginału i/lub egzemplarzy, na których utwór utrwalono) w 
dowolny sposób i w stosunku do dowolnej ilości osób, w tym osobom trzecim łącznie z 
komputerem, na którym oprogramowanie jest  zainstalowane; 

m. wprowadzanie danych, ich aktualizacja, kasowanie, dokonywanie eksportu danych ; 

n. przekazanie utworu w dowolnej formie, nawet łącznie ze sprzętem, na którym jest 
zainstalowany, stronie trzeciej, w tym także uczelniom, jednostkom naukowym, 
organom administracji publicznej wykonującym zadania na rzecz polityki naukowej i 
szkolnictwa wyższego; 

o. zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji w utworze, 
prace rozwojowe nad utworem oraz adaptacja utworu, w tym dokonywanie dowolnych 
zmian i modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego; 

p. przekazywanie utworu podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej KGHM oraz 
podmiotom z nimi współpracującym;  

q. udostępnianie utworu osobom trzecim świadczącym usługi wsparcia technicznego na 
rzecz Zamawiającego dla środowiska informatycznego Zamawiającego w zakresie 
związanym ze wsparciem technicznym świadczonym na rzecz Zamawiającego; 

r. wykorzystanie utworu w jakichkolwiek działaniach reklamowych marketingowych i 
merchandisingowych; 

s. zarejestrowanie utworu w całości lub we fragmentach jako znaku towarowego, wzoru 
przemysłowego, wzoru użytkowego lub innego prawa własności przemysłowej ; 

t. wykorzystanie utworu w całości lub we fragmentach, a także korzystanie interaktywne; 

u. wykorzystanie utworu w dowolnych pracach nad przygotowaniem strategii wdrażania i 
realizacji projektów z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego;  

v. wykonywanie autorskich praw zależnych, polegających w szczególności na tłumaczeniu, 
przystosowywaniu, zmianie układu i jakichkolwiek innych zmianach, w tym zmianach w 
kodach źródłowych oprogramowania oraz dokumentacji, wynikających w szczególności 
z potrzeby zmiany i wprowadzenia nowych rozwiązań projektowych, zastosowania 
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nowych programów i technologii informatycznych, ograniczenia wydatków oraz zmiany 
obowiązujących przepisów; 

w.  dokonywanie opracowań, w tym tłumaczeń, przeróbek, skrótów, kompilacji, zestawień 
i adaptacji utworów, i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych na polach 
eksploatacji określonych powyżej. 

 

przechodzi/ą na Zamawiającego z chwilą odbioru danego Zadania lub Pracy i w odniesieniu 
do zawartych w Wynikach Pracy utworów (lub w odniesieniu do utworów inkorporujących 
jego wyniki albo w zakresie utworów koniecznych do korzystania z wyników tego Zadania). 

 
9.5 Wykonawca, w terminie ustalonym przez Strony, zobowiązany jest do składania do depozytu 

kodów źródłowych oprogramowania oraz dostarczonych Zamawiającemu wszystkich 
modyfikacji, poprawek i nowych wersji oprogramowania. Przekazanie i zdeponowanie 
kodów źródłowych oprogramowania następuje w siedzibie  Zamawiającego. Przekazanie 
kodów źródłowych oprogramowania do depozytu obejmuje wykonanie w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego poniższych czynności: 

1) przekazanie przedstawicielom Protokołu odbioru, 

2) zalogowanie się na serwerze, na którym zostanie dokonana kompilacja kodów źródłowych 
oprogramowania, 

3) wskazanie przedstawicielom Zamawiającego, gdzie znajdują się pliki  
z kodami źródłowymi wersji oprogramowania, oraz gdzie będzie umieszczany kod wynikowy 
(efekty kompilacji), 

4) umożliwienie, na życzenie przedstawicieli Zamawiającego, wglądu w pliki  
z kodem źródłowym wersji oprogramowania oraz w skrypt kompilacyjny, 

5) uruchomienie kompilacji źródeł wersji oprogramowania, 

6) przygotowanie raportu kompilacji, 

7) przygotowanie, w oparciu o wytworzony podczas kompilacji kod wynikowy, wersji 
oprogramowania w postaci umożliwiającej jego weryfikację, 

8) weryfikacja kodu wynikowego wersji oprogramowania – testy uruchomieniowe, na życzenie 
przedstawicieli Zamawiającego także testy akceptacyjne, polegające  na wykonaniu 
wybranych scenariuszy testowych pochodzących z projektu testów akceptacyjnych 
dostarczonego razem z wersją oprogramowania, którego kod podlega przekazaniu, 

9) archiwizacja na elektroniczne nośniki trwałe kodu źródłowego oraz wersji oprogramowania w 
sposób, umożliwiający jego odtworzenie i kompilację w dowolnym środowisku, 
przygotowanym zgodnie z otrzymaną dokumentacją, 

10)  umieszczenie przygotowanych w poprzedniej czynności nośników w tzw. bezpiecznej 
kopercie (kopercie zabezpieczonej w sposób trwały, uniemożliwiający jej otwarcie bez 
widocznego naruszenia) oraz jej zalakowanie w obecności przedstawicieli Stron umowy, 
nadanie jej numeru, a następnie opatrzenie w/w. koperty podpisami przedstawicieli Stron i 
aktualną datą, 

11)  przekazanie koperty z oprogramowaniem oraz podpisanie Protokołu przez przedstawicieli 
Stron. 

 

9.6 Wykonawca oświadcza, że łączy go z jego pracownikami przy pomocy, których wykonuje 
niniejszą Umowę i realizuje Pracę, tego rodzaju stosunek prawny, który skutkuje 
wykonaniem przez nich Pracy w warunkach określonych, odpowiednio, w art. 12 ust. 1 oraz 
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74 ust. 3 Prawa autorskiego, bez jednoczesnego mniej korzystnego dla pracodawcy, niźli 
ustawowy, uregulowania kwestii utworów pracowniczych. Jednocześnie Wykonawca 
oświadcza, że nie zobowiązywał się w stosunku do autorów Pracy do rozpowszechnienia jej 
w jakimkolwiek terminie, ani nie określał jej, ani poszczególnych Wyników Pracy, jako 
przeznaczonych do rozpowszechnienia. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nabył od 
wszystkich innych osób, którymi posłużył się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, a 
wnoszących wkład twórczy do Pracy lub poszczególnych Wyników Pracy, a także od jego 
pracowników w zakresie wykraczającym ponad normę art. 12 ust. 1 oraz 74 ust. 3 prawa 
autorskiego, autorskie prawa majątkowe do nich, wraz 
z prawem do wykonywania autorskich praw zależnych, w zakresie niezbędnym dla 
wykonania niniejszej Umowy, w tym w szczególności przeniesienia tych prawa na 
Zamawiającego. 

9.7 Wykonawca zobowiązany będzie do (a) dostarczenia Zamawiającemu, wraz 
z przedstawieniem danego Zadania lub Pracy do Odbioru, wszelkich materiałów 
i informacji ujawniających istotę danego rozwiązania, umożliwiających i wystarczających 
jednocześnie do sporządzenia dokumentacji zgłoszeniowej przez Zamawiającego, (b) 
współdziałania z Zamawiającym i udzielenia mu wszelkiej koniecznej pomocy przy tworzeniu 
dokumentacji zgłoszeniowej oraz w dalszym toku postępowania wywołanego zgłoszeniem o 
udzielenie prawa wyłącznego, (c) przekazywania Zamawiającemu swego stanowiska w 
sprawie celowości utrzymywania lub zaniechania ochrony danego rozwiązania, 
(d) przekazywania Zamawiającemu informacji o potencjalnych możliwościach 
komercjalizacji rozwiązania. Świadczenia Wykonawcy wskazane w niniejszym punkcie, jako 
świadczenia pomocnicze związane z realizacją Zadania lub Pracy, stanowią przedmiot 
świadczenia Wykonawcy zgodnie z Punktem 1.1 in fine Umowy i ich spełnienie następuje są 
tytułem Wynagrodzenia.  

9.8 Twórcom Pracy nie będzie przysługiwać od Zamawiającego żadne wynagrodzenie tytułem 
ich wkładu twórczego w wykonanie Pracy, jak również tytułem korzyści osiąganych przez 
Zamawiającego z tytułu korzystania z Pracy lub poszczególnych Wyników Pracy, a 
Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić wszelkie takie roszczenia twórców Pracy lub tak 
uregulować swój stosunek umowny z nimi, aby z powyższego tytułu nie było im należne 
żadne dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie za świadczoną pracę, wykonane 
dzieło lub usługi. Wykonawca uzyska od twórców Pracy zobowiązanie do niewykonywania 
przysługujących im praw osobistych do Pracy wobec Zamawiającego, 
z wyłączeniem prawa do samego autorstwa Pracy i poszczególnych Wyników Pracy. 
Wykonawca zwolni Zamawiającego, na zasadzie z art. 392 k.c., z obowiązku świadczenia na 
rzecz twórców Pracy lub poszczególnych jego wyników, tytułem ich roszczeń, o których 
mowa powyżej. 

9.9 Wykonawca zwolni również Zamawiającego, w rozumieniu art. 392 k.c., z obowiązku 
świadczenia na rzecz jakichkolwiek osób lub podmiotów trzecich, w tym twórców Pracy i 
poszczególnych Wyników Pracy, tytułem roszczeń wynikających z naruszenia ich praw do 
Pracy lub poszczególnych Wyników Pracy, w tym zawartych w nich praw i przedmiotów praw 
własności przemysłowej, w tym rozwiązań, informacji i doświadczeń technicznych 
potrzebnych do korzystania z tych rozwiązań, lub wyników badań naukowych oraz prac 
rozwojowych realizowanych w ramach Pracy, lub utworów i przedmiotów praw pokrewnych 
zawartych w lub inkorporujących Wyniki Pracy, bądź zbioru informacji stanowiącego know-
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how, wynikłych z korzystania z nich i wykonywania do nich praw przez Zamawiającego w 
zakresie zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy.  

9.10 Zwolnienie z obowiązku świadczenia, o którym mowa powyżej, może nastąpić również 
poprzez zaspokojenie roszczeń osób trzecich przez Wykonawcę albo zadośćuczynieniu ich 
prawom i interesom w inny sposób. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wszelkich 
zgłaszanych wobec niego roszczeniach bez zbędnej zwłoki, a Wykonawca w terminie 
kolejnych 14 (czternastu) dni określi czy zgłaszane roszczenia uznaje i wskaże, w jaki sposób 
zamierza zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia, czy też ich nie uznaje, wskazując 
przy tym proponowany sposób ochrony Zamawiającego przed tymi roszczeniami. 

9.11 W przypadku nieuznania przez Wykonawcę roszczeń osób trzecich wobec Zamawiającego za 
zasadne, Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt uczestniczyć, obok Zamawiającego, w 
postępowaniach mających za przedmiot powyższe roszczenia, a w przypadku ich 
prawomocnego i ostatecznego zakończenia na korzyść (albo częściowo na korzyść) osób 
trzecich, zaspokoić te roszczenia w miejsce Zamawiającego wraz z należnościami ubocznymi 
i kosztami lub zaspokoić roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego tytułem szkody 
powstałej w związku z koniecznością zaspokojenia tych roszczeń, a także pokryć uzasadnione 
koszty podjętej obrony przed roszczeniami osób lub podmiotów trzecich, poniesione przez 
Zamawiającego i należycie udokumentowane. Zamawiający będzie reprezentować swoje 
interesy w ewentualnym postępowaniu sądowym z dochowaniem należytej staranności, a w 
szczególności podejmować wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do ochrony 
jego prawa, a także zgłosić wszelkie znane mu okoliczności faktyczne i środki dowodowe, 
mogące doprowadzić do korzystnego dla niego rozstrzygnięcia sprawy. 

9.12 W przypadku, gdy mimo nieuznania roszczeń osób trzecich za zasadne, Wykonawca 
(należycie poinformowany zgodnie z Punktem 9.10 Umowy) nie przystąpi do postępowań 
mających  za przedmiot te roszczenia obok Zamawiającego, Zamawiający może postąpić w 
stosunku do tak dochodzonych roszczeń wedle własnego uznania, w tym w szczególności, 
zaspokoić je w całości lub w części, a następnie dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za 
szkodę powstałą w związku z koniecznością zaspokojenia i podjęcia obrony przed tymi 
roszczeniami.  

9.13 Przeniesienie praw lub udzielenie innych uprawnień, o których mowa w Artykule 9, nie 
stanowi istoty Umowy, lecz służy wyłącznie przekazaniu Zamawiającemu świadczeń 
spełnianych w ramach przedmiotu Umowy oraz umożliwieniu pełnego wykorzystania 
przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i następuje tytułem zapłaty Wynagrodzenia. 
Wartość tych praw Strony określają na …………………….. zł netto (słownie: 
……………………………………………. złotych). 

10. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

10.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej Umowy, chyba, że 
nastąpiło to z przyczyn za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.  

10.2 Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego także za inne działania lub zaniechania 
stanowiące naruszenie postanowień niniejszej Umowy albo ich skutki, bądź inne zdarzenia, 
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w tym nieprawdziwość oświadczeń złożonych w Umowie, kwalifikowane jako naruszenie 
Umowy, w tym w szczególności za: 

(a) ujawnienie przez Wykonawcę, jego pracowników lub inne osoby bądź podmioty, 
którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy, w tym przez jego 
twórców, Informacji Poufnych, w tym w szczególności Wyników Pracy, w zakresie w 
jakim objęte są one tajemnicą przedsiębiorstwa Zamawiającego albo zawierają 
rozwiązania, które nie stanowiły jeszcze przedmiotu zgłoszenia 
o udzielenie prawa wyłącznego własności przemysłowej albo stanowiły już przedmiot 
zgłoszenia, które nie zostało jeszcze upublicznione zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, 

(b) brak dołożenia najwyższej staranności w celu ochrony Pracy lub poszczególnych 
Wyników Pracy, skutkujący ich nieuprawnionym ujawnieniem w okresie kiedy nadal 
były utrzymywane w poufności,  

(c) zgłoszenie przez Wykonawcę, jego pracowników lub inne osoby bądź podmioty, 
którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w tym twórców Pracy, na 
swoją rzecz, w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznym 
urzędzie właściwym ds. własności przemysłowej, rozwiązania zawartego w Wynikach 
Pracy, 

(d) udzielenie przez Wykonawcę, jego pracowników lub inne osoby bądź podmioty, 
którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w tym twórców Pracy, 
licencji lub innego uprawnienia osobie trzeciej na korzystanie z Pracy lub Wyników 
Pracy,  

(e) złożenie nieprawdziwych Oświadczeń. 

10.3 Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i 
wysokościach: 

(a) naruszenia, o których mowa w Punkcie 10.2 niniejszej Umowy – w wysokości 10% 
Wynagrodzenia za każde naruszenie, 

(b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy skutkujące odstąpieniem od Umowy 
przez Zamawiającego w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, albo niewykonanie co najmniej jednego Zadania – w wysokości 10% 
Wynagrodzenia za każde naruszenie, 

(c) opóźnienie w zakończeniu realizacji danego Zadania lub Pracy – w wysokości 1% 
Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiednio, tytułem wykonania danego 
Zadania lub całej Pracy, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, jednakże nie więcej 
niż 10% Wynagrodzenia, 

(d) opóźnienie w usuwaniu stwierdzonych podczas procedury Odbioru Wad danego 
Zadania lub Pracy – w wysokości 0,2% Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
odpowiednio, tytułem wykonania danego Zadania lub Pracy, za każdy Dzień Roboczy 
opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10% Wynagrodzenia, 

(e) opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu szacunkowej kalkulacji efektów 
ekonomicznych z tytułu przewidywanego zastosowania wyników Pracy zgodnie z 
Punktem 6.3.1 Umowy - w wysokości 0,2% Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
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odpowiednio, tytułem wykonania danego Zadania lub Pracy, za każdy Dzień Roboczy 
opóźnienia, jednakże nie więcej niż 10% Wynagrodzenia, 

10.4 Kary umowne, o których mowa w Punktach (c) i (d) niniejszej Umowy powyżej, mogą się 
kumulować w sytuacji gdy opóźnienie w usuwaniu Wad Zadania lub Pracy stwierdzonych 
podczas Odbioru następuje już po planowanym terminie zakończenia realizacji danego 
Zadania lub Pracy, jednakże łącznie nie mogą przekroczyć 20% Wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy na gruncie niniejszej Umowy. Kara umowna określona w Punkcie (b) niniejszej 
Umowy może kumulować się z innymi karami umownymi na gruncie Umowy. 

10.5 Kara umowna jest płatna w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia wezwania 
Zamawiającego dokonanego po zaistnieniu podstaw do jej naliczenia, wraz z uzasadnieniem 
oraz notą obciążeniową. 

10.6 W przypadku gdy kara umowna nie zaspokaja całości szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, a wyrządzonej zdarzeniem, które stanowiło podstawę do jej naliczenia, 
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę ponad kwotę 
naliczonej kary umownej.  

10.7 Zamawiający może potrącać wierzytelność o zapłatę kary umownej z wierzytelnością 
Wykonawcy o zapłatę Wynagrodzenia. 

10.8 Jeżeli szkoda spowodowana będzie innymi przyczynami niż określone w niniejszym Artykule 
9.13 Umowy, jak również gdy zostanie wywołana popełnieniem czynu zabronionego, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

10.9 Łączna suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego na gruncie niniejszej Umowy 
nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia. 

11. Zakończenie lub rozwiązanie umowy 

11.1 W przypadku, gdy rezultaty prac prowadzonych w ramach realizacji Pracy i jej przebieg 
wskazują na brak możliwości osiągnięcia celów Pracy z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, w tym w szczególności ze względu na wysoki stopień ryzyka naukowego lub 
badawczego jakim obarczone jest wykonanie Pracy, o ile takie ryzyko zostało 
zidentyfikowane w Opisie Pracy zawartym w Załączniku numer 1 do niniejszej Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego wraz z umotywowanym wnioskiem o zaprzestanie realizacji Pracy i 
rozwiązanie niniejszej Umowy, za porozumieniem Stron. Zamawiający odniesie się do 
wniosku, w terminie 14 (czternastu) dni od jego doręczenia, przy czym w tym terminie może 
również zażądać dodatkowych informacji lub wyjaśnień od Wykonawcy, których ten 
powinien udzielić w terminie kolejnych 14 (czternastu) dni. Na czas rozpoznawania wniosku 
Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może wstrzymać się z realizacją Pracy, nie będąc z tej 
przyczyny w zwłoce z jego realizacją. 

11.2 W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, niniejsza Umowa 
ulega rozwiązaniu z tą chwilą na mocy zgodnego porozumienia Stron, a Strony dokonają 
rozliczenia Pracy pro rata mając na względzie stan jej realizacji do dnia rozwiązania Umowy, 
w tym Wyniki Pracy powstałe do tego czasu. W przypadku nieuwzględnienia wniosku 
Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dalszego realizowania 
Pracy zgodnie z Harmonogramem zawartym w Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy, przy 
czym w tej sytuacji nie ponosi on odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej 
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Umowy w zakresie nieosiągnięcia celów Pracy opisanych w Opisie Pracy zawartym w 
Załączniku numer 1 do niniejszej Umowy (w granicach objętych informacją Wykonawcy 
zgodnie z Punktem 11.1), o ile Praca była realizowana zgodnie z zasadami wykonywania 
niniejszej Umowy. 

11.3 Przebieg Odbioru Pracy w ramach procedury Odbioru na gruncie niniejszej Umowy, stanowi 
podstawę do uznania Pracy za: 

(a) wykonaną, z zastrzeżeniem ewentualnych nieprawidłowości w realizacji Pracy oraz 
Wad Pracy, które ujawnią się po Odbiorze, w tym w szczególności przy wdrażaniu 
Wyników Pracy, 

(b) niewykonaną w całości lub części, w związku ze stwierdzeniem Wad  przy Odbiorze, z 
wezwaniem do usunięcia Wad w wyznaczonym terminie i ponownego przedstawienia 
Pracy do Odbioru, 

(c) niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wykonaniem prawa odstąpienia 
od niniejszej Umowy w całości lub w części, oraz wezwaniem do zwrotu całości lub 
części Wynagrodzenia, a także zapłaty kar umownych lub odszkodowania za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy. 

11.4 Uznanie Pracy za wykonaną nie zwalnia Stron z konieczności dalszego wykonywania i 
przestrzegania innych zobowiązań Stron z Umowy, po wykonaniu Pracy. 

11.5 Obok przypadków, gdy Zamawiający może wykonać umowne prawo odstąpienia od 
niniejszej Umowy zgodnie z Punktem 3.3 Umowy oraz Punktem 7.6 Umowy, a także 
ustawowe prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub w części w zakresie 
ukształtowanym niniejszą Umową, a także innych przypadków, gdy zgodnie z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niej, 
Strony zgodnie potwierdzają, iż Zamawiającemu przysługuje:  

(a) ustawowe prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, o którym mowa w art. 635 
kodeksu cywilnego, przy czym, w zakresie opóźniania się z rozpoczęciem realizacji 
Pracy, ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej, Zamawiający może 
wykonać jeżeli nie rozpoczęto wykonywania Pracy przez okres (1) miesiąca od Dnia 
Rozpoczęcia; 

(b) ustawowe prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, o którym mowa w art. 644 
kodeksu cywilnego, przy czym, w przypadku wykonania przez Zamawiającego tego 
uprawnienia prawokształtującego, w terminie kolejnych (14) dni Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu dotychczas powstałe Wyniki Pracy, Dokumentację 
techniczną Pracy w takim stanie w jakim znajdują się w dniu odstąpienia, a tytułem 
zapłaty umówionego wynagrodzenia pomniejszonego o koszty zaoszczędzone przez 
Wykonawcę w związku z zaniechaniem dalszego wykonywania Pracy, oraz tytułem 
wszelkich innych roszczeń Wykonawcy w związku z wykonaniem przez Zamawiającego 
ustawowego prawa odstąpienia od Umowy z art. 644 kodeksu cywilnego, 
Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy kwotę odpowiadającą 10% nieuiszczonego 
dotychczas Wynagrodzenia, na zasadach zapłaty Wynagrodzenia opisanych w 
Artykule 8 Umowy. 

11.6 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania zobowiązań Wykonawcy z niniejszej Umowy przez Wykonawcę, w tym w 
szczególności nieprawidłowości przy realizacji Pracy, albo wystąpienia jakichkolwiek innych 
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naruszeń postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do niezwłocznego zaniechania naruszeń oraz do udzielenia stosownych 
wyjaśnień w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia wezwania Zamawiającego, oraz do 
zaniechania naruszeń, a także ich usunięcia i przystąpienia do należytego wykonywania 
niniejszej Umowy w odpowiednim terminie, nie krótszym jednakże niż 14 (czternaście) dni 
od doręczenia tego wezwania, pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy w całości lub 
w części. Na umotywowany szczególnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy złożony 
przed upływem powyższego terminu, Zamawiający może wyrazić zgodę na usunięcie 
naruszeń w dłuższym oznaczonym terminie. Udzielenie przez Zamawiającego Wykonawcy 
terminu lub dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń nie wpływa na terminy realizacji 
poszczególnych Zadań i Pracy wynikające z Harmonogramu realizacji Pracy zawartego w 
Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy. 

11.7 Zamawiający wezwie Wykonawcę, pod rygorem odstąpienia od Umowy w całości lub w 
części, w szczególności do zaniechania następujących naruszeń Umowy (oraz udzielenia 
stosownych wyjaśnień i usunięcia ich):  

(a) dokonanie zmian prawnoorganizacyjnych w statusie Wykonawcy zagrażających 
wykonaniu niniejszej Umowy lub niepoinformowanie Zamawiającego o zamiarze 
dokonania takich zmian, jeżeli mogą one mieć wpływ na realizację Pracy lub 
osiągnięcie celów Pracy, 

(b) brak zgłoszenia gotowości do Odbioru i przedstawienia do Odbioru danego Zadania 
lub Pracy w terminach określonych Harmonogramem realizacji Pracy zawartym w 
Załączniku numer 2 do niniejszej Umowy, 

(c) niepoddanie się kontroli realizacji Pracy,  

(d) wystąpienie naruszeń, o których mowa w Punkcie 10.2 niniejszej Umowy, 

(e) trwałe lub czasowe zaprzestanie realizacji Pracy bądź realizowanie Pracy w sposób 
sprzeczny z niniejszą Umową bądź z naruszeniem przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa (w tym zaistnienie zdarzeń, o których mowa w Punktach 8.4(a) 
oraz 8.4(b) Umowy), 

(f) zaprzestanie prowadzenia przez Wykonawcę działalności, niewypłacalności 
Wykonawcy lub otwarcie postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,  

(g) nieprawdziwość oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie, 

(h) dopuszczenie się nieprawidłowości finansowych w związku z realizacją Pracy, 

(i) podanie Zamawiającemu, w ramach wyjaśnień i informacji udzielanych w toku 
realizacji niniejszej Umowy, lub przy przedstawieniu danego Zadania lub Pracy do 
odbioru, informacji nie odpowiadających stanowi faktycznemu, 

(j) dokonanie zakupu towarów lub zakontraktowania usług na potrzeby realizacji Pracy, 
w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, 

(k) niezrealizowanie zakresu Pracy w całości lub w części, 

(l) dokonanie zmian zakresu Pracy lub modyfikacji prowadzących do zmiany celu lub 
przedmiotu Pracy bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
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(m) przystąpienie do wykonywania Zadania chronologicznie późniejszego mimo 
niespełnienia przesłanek opisanych w Punkcie 6.9 Umowy, 

(n) naruszenie postanowień Punktu 6.3.1 Umowy. 

11.8 W przypadku bezskutecznego upływu terminu na zaniechanie naruszeń i usunięcie ich 
skutków oraz nieprzystąpienia do należytego wykonywania niniejszej Umowy w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający, może, wedle swego wyboru żądać dalszego 
wykonywania niniejszej Umowy wraz z zachowaniem prawa do żądania zapłaty 
odszkodowania za szkodę wynikłą z nienależytego wykonania niniejszej Umowy, albo, w 
terminie (1) miesiąca od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa powyżej, odstąpić 
od niniejszej Umowy w całości lub, wedle swego uznania, w niewykonanej lub nienależycie 
wykonanej części albo w niewykonanej lub nienależycie wykonanej części i części nadal 
pozostającej do wykonania. Strony zgodnie uzgadniają, iż wynagrodzenie należne 
Wykonawcy, w przypadku żądania dalszego wykonywania niniejszej Umowy przez 
Zamawiającego w powyższej sytuacji, odpowiada różnicy wynagrodzenia zgodnego z 
Punktem 8.1 niniejszej Umowy i kwoty odpowiadającej stosunkowi w jakim niewykonana lub 
nienależycie wykonana część przedmiotu niniejszej Umowy pozostaje w stosunku do całego 
przedmiotu niniejszej Umowy. Powyższe nie skutkuje obniżeniem kolejnej raty 
Wynagrodzenia przypadającego do zapłaty. 

11.9 Niewykonanie przez Zamawiającego uprawnienia do odstąpienia od niniejszej Umowy, w 
całości lub w części, w związku z uchybieniem przez Wykonawcę terminowi na zaniechanie 
naruszeń i usunięcie ich skutków oraz przystąpienia do należytego wykonywania niniejszej 
Umowy, nie ogranicza Zamawiającego w prawie do odstąpienia od niniejszej Umowy w 
całości lub w części przy Odbiorze Pracy, jeżeli w toku dalszego wykonywania niniejszej 
Umowy i aż do ukończenia realizacji Pracy nieprawidłowości te nie zostały usunięte. 

11.10 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność lub za które żadna ze Stron odpowiedzialności nie ponosi, 
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zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za szkodę poniesioną w 
związku z przedwczesnym zakończeniem wykonywania Umowy oraz realizacji Pracy. 

12. Oświadczenia i zapewnienia 

12.1 Każda ze Stron oświadcza i zapewnia, że: 

12.1.1 zawarcie oraz wykonanie przez Stronę niniejszej Umowy nie narusza jej statutu i innych 
dokumentów korporacyjnych, ani żadnych innych umów lub porozumień, których ta Strona 
jest stroną; 

12.1.2 zawarcie oraz wykonanie przez Stronę niniejszej Umowy nie zostało dokonane w celu 
obejścia prawa, nie czyni niemożliwym zadośćuczynieniu roszczeniu osoby trzeciej w 
rozumieniu art. 59 k.c., ani nie zostaje dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli danej Strony; 

12.1.3 Strona uzyskała wszelkie wymagane zgody korporacyjne oraz zezwolenia wymagane 
prawem i jej statutem na zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy; 

12.1.4 Upełnomocnieni przedstawiciele danej Strony są w pełni umocowani do zawarcia niniejszej 
Umowy, a ich umocowanie nie wygasło; 

12.1.5 nie jest przedmiotem postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, ani 
postępowania mającego za przedmiot ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania 
restrukturyzacyjnego, bądź postępowania likwidacyjnego, wszczętego na własny wniosek, 
bądź na wniosek osób trzecich, ani też jakichkolwiek innych podobnych działań; 

12.1.6 nie jest niewypłacalna, ani zagrożona niewypłacalnością; 

12.1.7 niniejsza Umowa zostaje zawarta w pełni skutecznie i zawiera wiążące zobowiązania dla 
Strony, których wykonanie może być skutecznie dochodzone przeciwko Stronie, zgodnie z 
warunkami niniejszej j Umowy. 

13. Poufność 

13.1 Strony zgodnie postanawiają, iż przez „Informacje Poufne” należy rozumieć postanowienia 
niniejszej Umowy oraz Załączników, wszelkich innych umów i porozumień zawartych przez 
Strony w wykonaniu niniejszej Umowy, jak również wszelkie informacje, bez względu na ich 
formę lub sposób przekazania, o charakterze rzeczowym, wyjaśniającym lub strategicznym, 
w tym wszelkie dane, dokumenty, sprawozdania, analizy, testy, specyfikacje, tabele, plany, 
rysunki, koncepcje, schematy, korespondencję, komunikaty, listy, podręczniki, technologie, 
techniki, metody, procesy, usługi, standardowe programy działania, systemy, procedury, 
praktyki, operacje, aparatury, wyposażenie, możliwości rozwoju działalności biznesowej, 
listy klientów i dostawców, know-how, tajemnice handlowe i inne tajemnice, kontrakty, 
informacje finansowe, strategie finansowe, sprawozdania inżynieryjne, sprawozdania 
środowiskowe, informacje dot. gruntów i leasingu, dane techniczne i ekonomiczne, 
informacje marketingowe i notatki, strategie marketingowe, metody marketingowe, szkice, 
fotografie, programy komputerowe, zapisaną dokumentację lub oprogramowanie, 
specyfikacje, modele i inne informacje, które mogą mieć zastosowanie lub mogą być 
w jakikolwiek sposób związane z: 

(i) Pracą; 
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(ii) Wynikami Pracy; 

(iii) Dokumentacją techniczną Pracy;  

(iv) Sprawozdaniem; 

(v) przedmiotem niniejszej Umowy w pozostałym zakresie; lub 

(vi) działalnością Stron; 

przekazywane przez jedną Stronę drugiej Stronie. Każda Strona zgadza się traktować 
Informacje Poufne jako poufne oraz spowoduje, aby jej kierownictwo, członkowie zarządu, 
pracownicy, przedstawiciele i doradcy traktowali Informacje Poufne jako poufne. 

13.2 Żadna Strona bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony nie ujawni żadnej osobie ani nie 
dokona publicznego ogłoszenia jakichkolwiek Informacji Poufnych drugiej Strony, z 
wyjątkiem przypadków, (i) gdy jest to wymagane na mocy przepisów powszechnie 
obowiązujących lub w celach postępowania sądowego lub na mocy uregulowań giełdowych 
lub przez organy władz, którym podlega Strona; (ii) gdy Informacje Poufne zostały 
udostępnione publicznie inaczej niż z przyczyny leżącej po Stronie ujawniającej, lub zostały 
udostępnione Stronie ujawniającej nie jako Informacje Poufne przez inne źródło niż Strona 
ujawniająca i jej przedstawiciele pod warunkiem, że takie źródło nie jest związane umową o 
zachowaniu poufności lub jakimkolwiek zobowiązaniem do zachowania poufności ze Stroną 
ujawniającą; (iii) gdy jest to konieczne do pełnego wykonania praw przyznanych na mocy 
niniejszej Umowy każdej ze Stron i tylko w takim zakresie, po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu Strony, której ujawnienie dotyczy; (iv) gdy Informacje Poufne ujawniane są 
akcjonariuszom, pracownikom i profesjonalnym doradcom danej Strony w zakresie, w jakim 
jest to konieczne; oraz (v) gdy Strona, której ujawnienie dotyczy, wyraziła swoją uprzednią 
pisemną zgodę na takie ujawnienie Informacji Poufnych. 

13.3 Informacje Poufne, zawarte w (lub dotyczące) Sprawozdania, Dokumentacji technicznej 
Pracy oraz Wyników Pracy, są Informacjami Poufnymi Zamawiającego. 

13.4 Postanowienia niniejszego Artykułu 13 Umowy nie uchybiają postanowieniom niniejszej 
Umowy dotyczącym praw do Wyników Pracy. 

13.5 Postanowienia niniejszego Artykułu 13 Umowy pozostają między Stronami w mocy 
niezależnie od zakończenia realizacji Pracy albo przedwczesnego rozwiązania lub 
wygaśnięcia niniejszej Umowy. 

14. Siła wyższa 

14.1 Siła Wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i nie 
są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można było przewidzieć ani uniknąć, a które 
zaistnieją po podpisaniu niniejszej Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań w 
niej określonych. Są to w szczególności: 

(i) wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne, 
mobilizacje lub embarga, 

(ii) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa 
jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, 
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radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych 
niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych 
składników, 

(iii) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny albo wojna 
domowa, 

(iv) trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone przez 
stosowne władze) 

(v) odkrycia i badania archeologiczne, historyczne, przyrodnicze itp., 

(vi) akcje protestacyjne organizacji ekologicznych lub społecznych. 

14.2 Strajki uważane będą za Siłę Wyższą, jeżeli będą to strajki generalne (w całym kraju) lub 
całych gałęzi przemysłu i jeśli zostaną ogłoszone w danym kraju zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o rozwiązaniu sporów zbiorowych. 

14.3 Brak środków finansowych nie będzie uważany za Siłę Wyższą. 

14.4 Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą zostanie 
zakomunikowane Stronie drugiej, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty zaistnienia 
lub ustąpienia działania Siły Wyższej: 

(i) Strona informująca o zaistnieniu Siły Wyższej jest zobowiązana określić 
zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla wykonania niniejszej Umowy; 

(ii) Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze 
zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak długo 
będzie trwało to zdarzenie lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych 
zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia lub jego 
skutków. 

14.5 Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania 
jej skutków i wznowi wykonywanie niniejszej Umowy niezwłocznie, gdy tylko będzie to 
możliwe. 

14.6 Jeśli wystąpienie Siły Wyższej uniemożliwia Stronie wykonywanie w całości jakichkolwiek 
zobowiązań na mocy niniejszej Umowy lub powoduje brak zdolności Strony do wykonania 
takich zobowiązań, takie zobowiązanie Strony, w stopniu w jakim Siła Wyższa oddziałuje na 
nie, zostanie zawieszone w okresie gdy występowanie Siły Wyższej nadal uniemożliwia 
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Stronie wykonywanie takiego zobowiązania lub powoduje brak jej zdolności do wykonania 
takiego zobowiązania (i tylko przez taki okres). 

14.7 Za opóźnienia w wykonywaniu Umowy wynikłe z wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą 
żadna ze Stron nie może żądać odszkodowania. 

15. Ochrona danych osobowych 

15.1 Strony niniejszym udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe, w zakresie określonym w 
Punkcie 15.2 Umowy, w celu umożliwienia wykonania Umowy. 

15.2 Dane osobowe (i) osób reprezentujących każdą ze Stron, wymienionych w komparycji 
niniejszej Umowy, wspólników spółek osobowych (ii) oraz (iii) osób wyznaczonych do 
kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami, o których mowa 
w Punkcie 16.6 i Punkcie 16.7 Umowy, udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się 
administratorem danych osobowych, i przetwarzane przez nią w celu realizacji Umowy. 
Udostępnieniu Zamawiającemu podlegać będą również dane osobowe osób upoważnionych 
przez Wykonawcę do wystawienia faktury.  

15.3 Podstawę prawną udostępnienia danych oraz ich przetwarzania stanowić będzie prawnie 
usprawiedliwiony interes każdego z administratorów (każdej ze Stron), o którym mowa w 
art. 6 ust.1 lit. f) 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), związany z realizacją celów 
określonych w Punkcie 15.2.  

15.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych: a) osób 
reprezentujących każdą ze Stron oraz wspólników spółki osobowej stanowi warunek 
umożliwiający zawarcie umowy; b) osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania 
bieżących uzgodnień pomiędzy Stronami oraz osób upoważnionych do wystawienia faktury 
stanowi warunek dopuszczenia do realizacji niniejszej Umowy. 

15.5 Strony podają, że dane te będą przetwarzały w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia 
Umowy, w tym przez czas konieczny do udokumentowania czynności z udziałem danej 
osoby, z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz przepisów podatkowych; 

15.6 Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych: IOD@kghm.com). 

15.7 Wykonawca oświadcza, że nie/powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych: ………………………). 

15.8 Każda z osób wymienionych w Punkcie 15.2 Umowy posiada prawo żądania dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z związku z 
przetwarzaniem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora, z przyczyn 
związanych z szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
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Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o 
ochronie danych osobowych.  

15.9 Czynności przetwarzania nie będą obejmowały podejmowania decyzji w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

15.10 Dane będą ujawniane uprawnionym pracownikom Stron oraz podmiotom i ich pracownikom 
świadczącym usługi na ich rzecz – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.  

15.11 Każda ze Stron oświadcza, że osobom wymienionym w Punkcie 15.2 Umowy zostanie 
udostępniona treść niniejszej Umowy w celu przekazania tym osobom informacji w zakresie 
określonym powyżej, zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w 
Punkcie 15.3 Umowy. 

15.12 Strony nie będą przekazywały danych poza EOG. 

15.13 Wykonawcy będący osobami fizycznymi /jeśli dotyczy/ przyjmują do wiadomości, że ich dane 
osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, której są stroną. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek umożliwiający ich zawarcie. W 
pozostałym zakresie Wykonawca będący osobą fizyczną zapoznał się z informacjami 
zawartymi Punktach od 15.1 do 15.12. 

16. Postanowienia końcowe 

16.1 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż niniejsza Umowa została zawarta intuitu personae 
i że nie ma on prawa przenosić praw i obowiązków powstałych na jej gruncie na podmioty 
trzecie bez zgody Zamawiającego, jak również powierzać wykonanie niniejszej Umowy 
osobom trzecim bez zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem możliwości posłużenia się przy 
wykonywaniu Umowy osobami trzecimi (podwykonawcami) za zgodą Zamawiającego. 

16.2 Niniejsza Umowa, wraz z dokumentacją do której odwołano się w jej treści, stanowi całość 
porozumienia między Stronami dotyczącego przedmiotu niniejszej Umowy i zastępuje 
wszelkie dotychczasowe uzgodnienia Stron w tym zakresie. 

16.3 Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, 
niniejsza Umowa pozostaje w mocy w pozostałej części. Jednakże Strony w dobrej wierze 
podejmą negocjacje mające na celu zastąpienie takiej części niniejszej Umowy uznanej za 
nieważną lub niewykonalną. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia w 
zakresie postanowienia zastępującego postanowienie nieważne nie wpłynie na ważność 
pozostałej części niniejszej Umowy. 

16.4 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż niniejsza Umowa stanowi zobowiązanie 
Zamawiającego wyłącznie wobec Wykonawcy, a tym samym Zamawiający nie ponosi 
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odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne konsekwencje jej wykonywania lub 
niewykonania albo nienależytego wykonywania w stosunku do osób trzecich.  

16.5 Każda ze Stron będzie ponosić swoje własne koszty i wydatki, w tym wynagrodzenie i wydatki 
swoich doradców prawnych i innych doradców, w odniesieniu do wynegocjowania, 
przygotowania i podpisania niniejszej Umowy. 

16.6 Przy wykonywaniu niniejszej Umowy daną Stronę będzie reprezentować następujący 
przedstawiciel: 

(a) Zamawiający: ……………………………………………………………………….. tel.: 
………………………………………, fax: ……………………………….  

e-mail: ……………………………; 

(b) Wykonawca: ……………………………………………………………………….. tel.: 
………………………………………, fax: ……………………………….  

e-mail: ……………………………; 

Zmiana osoby uprawnionej do reprezentowania danej Strony przy wykonywaniu niniejszej 
Umowy powinna być dokonana za 7 (siedmio) dniowym uprzedzeniem w formie pisemnej 
informacji przekazanej drugiej Stronie. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia aneksu do 
niniejszej Umowy.  

16.7 Złożenie wszelkich oświadczeń składanych przez daną Stronę w ramach wykonywania 
niniejszej Umowy powinno, z wyłączeniem bieżących informacji i zawiadomień 
dokonywanych pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami Stron, o których mowa 
w Punkcie 16.6 powyżej, następować na piśmie, a korespondencja zawierająca takie 
oświadczenie winna być opatrzona numerem niniejszej Umowy naniesionym przez 
Zamawiającego na jej stronę tytułową, i doręczona osobiście, listową przesyłką rejestrowaną 
za potwierdzeniem odbioru albo pocztą kurierską, na następujące adresy: 

(a) Zamawiający 

Do wiadomości: ………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………….. 

(b) Wykonawca 

Do wiadomości: ………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………….. 

16.8 Strony ustalają następujące zasady w zakresie doręczeń korespondencji między nimi: 

(a) przesyłana przesyłką listową rejestrowaną za potwierdzeniem odbioru będzie 
uznawana za doręczoną z dniem wskazanym na zwrotnym potwierdzeniu odbioru 
dostarczonym nadawcy; 
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(b) przesyłana pocztą kurierską będzie uznawana za doręczoną w dniu i o godzinie 
wynikającej z informacji wprowadzonej do informatycznego systemu śledzenia 
statusu przesyłek kurierskich prowadzonego przez podmiot świadczący usług poczty 
kurierskiej; 

(c) przesyłana osobiście będzie uznawana za doręczoną w dniu i o godzinie wynikającej 
z potwierdzenia odbioru zaznaczonego na kopii lub odpisie doręczanej 
korespondencji, dokonanego przez osobę uprawnioną u odbiorcy do odbioru 
korespondencji; 

(d) korespondencja przesyłana przesyłką listową lub pocztą kurierską albo osobiście 
będzie traktowana jako doręczona również w przypadku, gdy korespondencja zostanie 
zwrócona do nadawcy z adnotacją o braku możliwości doręczenia przesyłki wskazującą 
na przyczyny niemożliwości doręczenia: np. „adresat przeprowadził się”, „nie podjęto 
w terminie”, „adresat nieznany” ; 

(e) jeżeli Strona odmawia przyjęcia korespondencji przesłanej przesyłką listową lub 
pocztą kurierską albo osobiście, uznaje się, że została doręczona w dniu odmowy jej 
przyjęcia przez Stronę; 

(f) w przypadku zmiany adresów siedziby lub adresu do korespondencji Stron, każda 
Strona zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie bez 
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zmiany 
adresu. W przypadku braku powiadomienia, jak również do czasu dojścia do drugiej 
Strony informacji o zmianie adresu, wszelką korespondencję wysłaną na 
dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną, chyba, że druga Strona 
wiedziała o zmianie adresu siedziby danej Strony. Celem uniknięcia wątpliwości Strony 
uznają, iż opublikowanie zmiany adresu siedziby Strony w rejestrze przedsiębiorców 
KRS lub innym właściwym rejestrze bądź w oficjalnym organie promulgacyjnym, nie 
jest równoznaczne z uzyskaniem wiedzy przez drugą Stronę o zaistniałej zmianie. 
Zmiana adresu Strony nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

16.9 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i powinna być zgodnie z nim interpretowana. W 
przypadkach nią nieuregulowanych znajdą zastosowanie właściwe przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.  

16.10 O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

16.11 Wszelkie spory wynikłe na gruncie zawarcia, wykonywania oraz rozwiązania niniejszej 
Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. 
W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w terminie 30 (trzydziestu) dni od 
dnia zawiadomienia przez daną Stronę drugiej Strony o zaistnieniu sporu, dana Strona może 
poddać spór pod rozstrzygnięcia właściwego rzeczowo sądu powszechnego właściwego 
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

16.12 Umowa wchodzi w życie z dniem jej drugostronnego podpisania z mocą obowiązującą od 
………. roku. 

16.13 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy.  
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16.14 Integralną część treści niniejszej Umowy stanowią Załączniki: 

Załącznik numer 1 Opis Pracy 

Załącznik numer 2 Harmonogram realizacji Pracy i Kosztorys Pracy 

Załącznik numer 3 Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności wraz z 
załącznikami  

Załącznik numer 4 Wzór protokołu odbioru Pracy/Zadania 

Załącznik numer 5 Wzór oświadczenia Wykonawcy 

Załącznik numer 6 Wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wykazu twórców 
wraz załączonym doń wzorem oświadczenia (współ)twórcy 

Załącznik numer 8 Wydruk komputerowy Informacji odpowiadającej odpisowi 
aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Zamawiającego 
pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (Dz. U. z 
2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) 

 

Załącznik numer 9 Odpis(y) z właściwego/ych rejestru/ów dla Wykonawcy wraz 
z innymi dokumentami potwierdzającymi umocowanie 
przedstawicieli Wykonawcy do działania w jego imieniu  

[Strona z podpisami] 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

_______________________________
__ 

 

Przez :………………………………….. 

 

_______________________________
__ 

 

Przez :………………………………….. 

Data:……………………….. 

 

 

 

 

WYKONAWCA 

 

_______________________________
__ 

 

Przez :………………………………….. 

 

_______________________________
__ 

 

Przez :………………………………….. 

Data:……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 1  

OPIS PRACY 

1. Tytuł Pracy 

Rozwiązanie informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z automatycznym 
podejmowaniem decyzji 

 

2. Szczegółowe uzasadnienie podjęcia realizacji i kontekst biznesowy  Pracy (min. 700 znaków): 

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

3. Cel podjęcia realizacji Pracy wynikający z pkt. 1: 

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

4. Ryzyka związane z realizacją Pracy: 

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

5. Opis proponowanego rozwiązania lub założenia wstępne realizacji z uwzględnieniem 
warunków brzegowych dla ciągu technologicznego: 

..................................................................................................................................... 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 2  

HARMONOGRAM REALIZACJI PRACY I KOSZTORYS PRACY 

 

Tytuł pracy: 

Rozwiązanie informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z automatycznym 
podejmowaniem decyzji 

l.p. Zakres Okres realizacji 
zadania/podzadania 

Wartość 
netto 

1 Nazwa zadania/etapu zadania   

Produkty zadania/etapu zadania 

Kamienie milowe zadania/etapu zadania 

Wytwory, które mogą powstać podczas realizacji pracy. 

n    
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ZAŁĄCZNIK NUMER 3  

WZÓR OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  WRAZ Z 
ZAŁĄCZNIKAMI  

 

………………………………………… 
(miejscowość, data) 

 
 

ZAMAWIAJĄCY (dalej „Zamawiający” lub „Strona”): 
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 48 
59-301 Lubin 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o zachowaniu poufności (dalej „Oświadczenie”) 

 

……………. z siedzibą i adresem w …………..(……) przy ul. …………………, wpisaną do rejestru 
…………….. prowadzonego przez …. …………., …… …….. pod numerem ……………… …………….., 
NIP…………,  kapitał zakładowy:………….. zł (kapitał wpłacony……………… zł), zwanym dalej 
„Wykonawcą ”lub „Stroną”, którą reprezentują: 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………  
 

Zważywszy, że:  

2. Zamawiający posiada pewne nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
organizacyjne przedsiębiorstwa, techniczne, technologiczne, lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiającego lub informacje 
traktowane przez Zamawiającego jako „Informacje Poufne” w zakresie Pracy; 

3. Wykonawca zawarł z Zamawiającym KGHM Polska Miedź S.A. (zwany dalej „Zamawiającym”) 
umowę nr ................. w dniu ............................na wykonanie pracy pod nazwą «Rozwiązanie 
informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z automatycznym podejmowaniem 
decyzji (zwana dalej „Umową”) i pozyskał w związku z realizacją zadania „Informacje Poufne”, 
o których mowa w Umowie; Wykonawca oświadcza: 

§ 1 

Informacje Poufne 

4. Strony uzgadniają, że dla celów niniejszego Oświadczenia pojęcie „Informacje Poufne” oznacza 
wszelkie informacje Zamawiającego określone w Umowie i niniejszym Oświadczeniu, niezależnie 
od formy i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia opracowania jak również wszelkie posiadane przez 
Zamawiającego know-how, informacje finansowe, handlowe, prawne, techniczne, 
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technologiczne, organizacyjne, w tym również z zakresu public relations, badania, analizy, 
opracowania  i plany dotyczące działalności Zamawiającego oraz jego klientów i partnerów, a także 
wszystkie inne informacje posiadające wartość gospodarczą z wyjątkiem tych, które w chwili 
ujawniania lub przekazywania Wykonawcy zostaną wyraźnie określone jako nie objęte poufnością. 

5. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie Informacje Poufne traktowane będą jako „Tajemnica 
Przedsiębiorstwa Zamawiającego” i jako takie podlegają właściwej ochronie prawnej.  

§ 2 

Zachowanie poufności 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania wszelkich przekazanych 
i ujawnionych przez Zamawiającego Informacji Poufnych oraz zapewnia, że przekazane Informacje 
Poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z nawiązaniem współpracy 
między Stronami i realizacją pracy oraz nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie 
trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej. 

13. Wykonawca oświadcza, że w przypadku przetwarzania informacji dotyczących Zamawiającego 
pozyskiwanych z różnych źródeł i łączenia ich w zbiory danych oraz wykonywania na tych danych 
operacji z użyciem metod, narzędzi i technologii informatycznych w celu wydobywania z nich 
nowej i użytecznej wiedzy (tzw. Big Data) każde tego typu działania powinny uzyskać uprzednią 
zgodę Zamawiającego, a wyniki powyższych działań niezależnie od wykorzystywanych źródeł 
informacji stanowić będą Informacje Poufne. 

14. Strony ustalają, że Informacje Poufne zostaną przekazane tylko tym przedstawicielom 
Wykonawcy, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków zaangażowani będą w negocjacje i  
realizację Pracy  lub Umowy, podpiszą zobowiązanie do zachowania poufności, zostaną wyraźnie 
poinformowani o charakterze ujawnianych Informacji Poufnych oraz zostaną poinformowani o 
zobowiązaniach Stron wynikających z niniejszego Oświadczenia oraz  Umowy. 

15. Wykonawca za niniejszym Oświadczeniem przekazuje Zamawiającemu  Listę osób Wykonawcy 
upoważnionych do wykonania Pracy  wraz z Oświadczeniami zobowiązanych do zachowania 
poufności, które otrzymają dostęp do Informacji Poufnych Zamawiającego. Ujawnienie Informacji 
Poufnych nastąpi dopiero po przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów, o których 
mowa w zdaniu 1.  

16. Strony uzgadniają, że w razie wystąpienia potrzeby udostępnienia przez Wykonawcę Informacji 
Poufnych osobom trzecim (zaangażowanym w negocjacje i realizację Pracy  lub wykonanie 
Umowy) - Informacje Poufne będą przekazywane takim osobom trzecim wyłącznie po spełnieniu 
czterech następujących przesłanek: 

e) po poinformowaniu o tym Zamawiającego drogą elektroniczną i pisemną, najpóźniej w 
terminie 3 dni od dnia powstania takiej potrzeby; 

f) po otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego na takie ujawnienie; 

g) po podpisaniu przez osobę trzecią i doręczeniu Zamawiającemu za pośrednictwem 
Wykonawcy oświadczenia zobowiązanego do zachowania poufności, zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do niniejszego Oświadczenia  ; 

h) na odpowiedzialność Wykonawcy udostepniającego Informacje Poufne stronie trzeciej za 
wszelkie naruszenia obowiązku zachowania poufności wynikające z niniejszego 
Oświadczenia oraz Umowy. 

17. W razie stwierdzenia lub powzięcia podejrzeń przez Wykonawcę otrzymującego Informacje 
Poufne, że nastąpiło nieuprawnione ujawnienie tych informacji przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę lub w sposób inny niż ustalony postanowieniami niniejszego Oświadczania oraz  
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Umowy, doszło do kradzieży nośników Informacji Poufnych, ich zagubienia lub zniszczenia, 
Wykonawca otrzymujący informacje zobowiązany jest do: 

d) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ujawnieniu lub podejrzeniu 
ujawnienia;  

e) podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu ograniczenie  
lub usunięcia skutków ujawnienia; 

f) pełnej współpracy z Zamawiającym ujawniającym Informacje Poufne; 

18. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia ujawnionych jemu Informacji 
Poufnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, przekazaniem lub dostępem do nich,  
w szczególności przez stosowanie odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych. 

19. Zobowiązanie do zachowania w poufności obejmuje również wszelkie opracowania zbiorowe, 
kompilacje, studia, notatki, korespondencję oraz inne dokumenty w takim zakresie, w jakim 
zawierać będą one jakiekolwiek Informacje Poufne lub oparte będą  
na Informacjach Poufnych. 

20. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obejmuje informacji, które: 

a) w momencie ich przekazania były opublikowane, znane z innych źródeł lub urzędowo podane 
do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszego Oświadczenia oraz  
Umowy, 

b) zostały legalnie uzyskane od osoby trzeciej upoważnionej do udzielenia takich informacji, 

c) zostały ujawnione wcześniej przez Wykonawcę za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego; 

d) muszą być ujawnione na mocy przepisów powszechnie obowiązujących lub w celach 
postępowania sądowego bądź innym uprawnionym organom administracji państwowej na 
mocy prawa do kontroli pod warunkiem, że podmiot ten został powiadomiony o poufnym 
charakterze tych informacji; 

e) zostaną ujawnione właściwym organom, instytucjom lub osobom zgodnie  
z obowiązującymi wymogami prawa, w związku z prowadzeniem postępowań na mocy 
obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub 
prawomocną decyzją administracyjną lub obowiązkiem informacyjnym dotyczącym spółek 
publicznych; 

z zastrzeżeniem, że Wykonawca ujawniający dokona uprzedniego, niezwłocznego poinformowania 
drogą elektroniczną i pisemną Zmawiającego przed dokonaniem takiego ujawnienia. 

21. Każda osoba prawna lub fizyczna lub inna osoba trzecia (pracownicy lub  współpracownicy 
Wykonawcy) uzyskująca dostęp do zasobów informacyjnych, informatycznych i technicznych jest 
zobowiązana do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji objętych ochroną Zamawiającego 
potwierdzając ten fakt pisemnym, imiennym Oświadczeniem zobowiązanego do zachowania 
poufności, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Oświadczenia. 

22. Do realizacji Ekspertyzy/Pracy upoważnione będą jedynie osoby wymienione na liście stanowiącej 
Załącznik nr 2 do niniejszego Oświadczenia i które przekazały dla Zamawiającego podpisane 
Oświadczenie. Lista musi być uaktualniana tak, aby przed przystąpieniem do realizacji Pracy 
możliwe było potwierdzenie tożsamości Osoby wykonującej usługę. Uaktualniania listy mogą 
dokonywać jedynie upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy wymienieni w wyżej wymienionym 
Załączniku do niniejszego Oświadczenia. 

 

§ 3 
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Pozostałe zobowiązania  

12. Niniejsze Oświadczenie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do ujawniania swoich 
Informacji Poufnych i nie przyznaje Wykonawcy roszczenia o przekazanie takich informacji. 
Zamawiający może wymagać spełnienia dodatkowo innych wymagań i zachowania procedur 
wewnętrznych Zamawiającego przed ujawnieniem tych informacji. 

13. Ujawnione Informacje Poufne pozostają własnością Zamawiającego, a ich ujawnienie nie stanowi 
przyznania Wykonawcy żadnych praw do tych informacji, w szczególności praw własności 
intelektualnej, poza prawami wyraźnie określonymi w odrębnej umowie. 

14. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Oświadczenia oraz Umowy, które z uwagi na swój 
charakter, będzie ważne po okresie wypowiedzenia, będzie miało zastosowanie do następców 
prawnych i cesjonariuszy. 

15. Niniejsze Oświadczenie nie obejmuje wypełnienia wymagań prawnych wynikających z 
obowiązków Administratora Danych Osobowych. 

16. Postanowienia niniejszego Oświadczenia, pozostające, z uwagi na jego charakter, w mocy również 
po zakończeniu współpracy pomiędzy Stronami, w tym również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
Umowy, będą obowiązywać wobec i znajdą zastosowanie również w stosunku do następców 
prawnych i cesjonariuszy Stron. 

17. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie nośniki zawierające ujawnione Informacje Poufne 
zostaną zwrócone Zamawiającemu w terminie 7 dni po ich wykorzystaniu lub użyciu dla celów 
określonych w zawartej Umowie lub Oświadczeniu, nie pozostawiając sobie żadnych ich kopii.  

18. Wykonawca zobowiązuje się, po wykorzystaniu informacji zgodnie z celem określonym w 
Umowie oraz Oświadczeniu, do trwałego usunięcia wszystkich wykonanych kopii informacji z 
wszystkich wykorzystywanych zasobów lub nośników. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie narzędzi przetwarzania informacji, które 
gwarantują zachowanie bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami niniejszego 
oświadczenia oraz takich, które samodzielnie w pełni kontroluje a w przypadku gdy do 
przetwarzania zamierza korzystać z narzędzi lub usług strony trzeciej (np. w wyniku korzystania z 
rozwiązań chmurowych) to przed rozpoczęciem takiego przetwarzania uzyska zgodę na takie 
przetwarzanie analogicznie jak w przypadku zgody na podwykonawstwo. 

20. Strony ustalają, że Zamawiający może w każdym czasie zażądać zwrotu jakichkolwiek ujawnionych 
Informacji Poufnych wraz z odpowiednimi nośnikami oraz zakazać ich dalszego wykorzystywania. 

21. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, nie utrwalać w jakikolwiek inny sposób 
ujawnionych Informacji Poufnych, bez pisemnej zgody Zamawiającego, stosowanie do niniejszego 
Oświadczenia lub Umowy. 

22. Wszelkie publiczne informacje lub zawiadomienia dotyczące negocjacji w sprawie nawiązania 
współpracy i realizacji Pracy wymagają zgody Zamawiającego, co do ich treści, formy, a także 
sposobu i miejsca ogłoszenia. 

§ 4 

Naruszenie postanowień Oświadczenia oraz Umowy  

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających  
z niniejszego Oświadczenia oraz Umowy, Zmawiający może żądać natychmiastowego zaniechania 
naruszenia i usunięcia jego skutków.  

6. Wezwanie do zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków powinno być przesłane Wykonawcy 
niezwłocznie drogą elektroniczną w formie skanu pisma oraz w formie pisemnej, z wyznaczeniem 
terminu do wykonania wezwania lub podjęcia celowych działań prowadzących do zaniechania 
naruszenia i usunięcia jego skutków. 
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób bezpośrednio przez niego zatrudnionych 
oraz osób współpracujących z Wykonawcą nie będących pracownikami, w trakcie trwania 
współpracy. 

8. Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają i nie ograniczają w jakikolwiek sposób postanowień 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r Nr 
153 poz.1503 z późn. zm.) 

§ 5 

Okres obowiązywania Oświadczenia  

4. Postanowienia Oświadczenia, regulujące obowiązki związane z utrzymaniem w tajemnicy 
Informacji Poufnych, obowiązują przez cały okres współpracy między Stronami oraz po jego 
zakończeniu. 

5. Informacje Poufne podlegają ochronie na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

6. Przez współpracę należy rozumieć podjęcie negocjacji, realizację Pracy lub Umowy. 

§ 6 

Kary umowne 

4. W przypadku niezgodnego z Umową lub Oświadczeniem ujawnienia, rozpowszechniania, 
wykorzystania lub przetworzenia informacji, materiałów i danych zawierających Informacje 
Poufne, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w kwocie []1 zł (słownie: 
[]złotych) za każde naruszenie. 

5. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia wezwania 
Zamawiającego, dokonanego po zaistnieniu podstaw do jej naliczenia, wraz z uzasadnieniem oraz 
notą obciążeniową. 

6. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda (w tym utracone korzyści) przewyższy zastrzeżoną 
karę umowną  

§ 7 

Zmiany i modyfikacje  

 

Wszelkie zmiany niniejszego Oświadczania wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

§ 8 

Prawo właściwe oraz rozwiązywanie sporów.  

4. Niniejsze Oświadczenie podlega prawu polskiemu i interpretowane będzie zgodnie  
z prawem polskim. W przypadkach nieuregulowanych Oświadczeniem oraz Umową, znajdą 
zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Strony zobowiązują się wszelkie spory wynikające z zawarcia niniejszego Oświadczenia 
rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od dnia 
zawiadomienia Strony o powstaniu sporu i rozpoczęcia negocjacji w celu jego zażegnania, Strona 

                                                 
1 Wpisać wysokość kary umownej /minimalna kwota 10.000 zł – wysokość do decyzji komórki merytorycznej/ 
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może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego, właściwego ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 

6. Wykonawca pod rygorem nieważności, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może 
przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw lub obowiązków wynikających  
z niniejszego Oświadczenia. 

Oświadczam, iż poinformowałem każdą osobę mającą dostęp do Informacji Poufnych o definicji 
„Informacji Poufnych” opisanej w § 1 w pkt. 1 i 2 niniejszego Oświadczenia oraz o zamiarze 
przekazania Zamawiającemu, [], jego danych osobowych zawartych w niniejszym Oświadczeniu 
jako odbiorcy danych w celu identyfikacji tych osób w wykonaniu Oświadczenia i Umowy, jak 
również udzieliłem im informacji określonych w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).. 
 
Podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

3. załącznik nr 1 - oświadczenie zobowiązanego do zachowania poufności 
4. załącznik nr 2 - lista osób Wykonawcy upoważnionych do wykonania Pracy 
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Załącznik nr 1 do oświadczenia o zachowaniu poufności 

 

……………….., dnia ……………… 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 

ul. M. Skłodowskiej - Curie 48 
59-301 Lubin 

 
OŚWIADCZENIE ZOBOWIĄZANEGO  

DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI 
 

Ja niżej podpisany  

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

zamieszkały .................................................................................  

zobowiązuję się: 

§ 1. 

1. Zachować w ścisłej tajemnicy Informacje Poufne, objęte ochroną w KGHM Polska Miedź S.A. a 
pozyskane w związku z realizacją Pracy …………, zgodnie z zawartą umową  pomiędzy KGHM 
Polska Miedź S.A. a ........................................ nr .............z dnia ........ 

2. Za naruszenie tajemnicy zgodnie z wewnętrznymi regulacjami KGHM Polska Miedź S.A. należy 
rozumieć: 

- nieuprawniony dostęp do informacji spoza zakresu niezbędnego do realizacji Pracy; 

- nieuprawnione naruszenie lub próby naruszenia integralności informacji; 

- nieuprawnione z punktu widzenia realizacji Pracy przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie 
informacji pozyskanych w trakcie realizacji Pracy, także w okresie po zakończeniu prac. 

3.   Informacje pozyskane w trakcie realizacji Pracy j.w. stanowią „Tajemnicę Przedsiębiorcy 
Zamawiającego” i podlegają właściwej ochronie prawnej. 

§ 2. 

Postanowienia § 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od KGHM 
Polska Miedź S.A, które: 

3. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania 
postanowień niniejszego OŚWIADCZENIA; 

4. zostaną podane przez KGHM Polska Miedź S.A. za jego uprzednią pisemną zgodą na ich 
rozpowszechnianie. 

§ 3. 

Obowiązki wynikające z niniejszego OŚWIADCZENIA wiążą przez cały okres współpracy oraz 5 lat po 
jego zakończeniu. 
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§ 4. 

Niniejsze OŚWIADCZENIE zostało sporządzone w trzech egzemplarzach, po jednym dla KGHM Polska 
Miedź S.A., Wykonawcy ……………………. i dla niżej podpisanego. 

 

Pani/Pana (dalej Twoje) dane osobowe zostają przekazane KGHM Polska Miedź S.A. przez 
Wykonawcę … w związku z zawarciem oraz realizacją umowy … (dalej Umowa). 

Dane osobowe mogą również zostać przekazane bezpośrednio przez Ciebie, w zależności od 
charakteru współpracy i podejmowanych czynności w ramach wykonywania zadań na rzecz KGHM 
Polska Miedź S.A. 

 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informuję Panią/Pana, 
że: 
 
1. Administrator danych osobowych. 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie 
(dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 

 przez e-mail: [do uzupełnienia] 

 telefonicznie: [do uzupełnienia] 

 [ewentualnie inne kanały kontaktu do uzupełnienia]. 
2. Inspektor ochrony danych. 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z 
przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się 
kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 

 przez e-mail: IOD@kghm.com. 
3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu identyfikacji osób uprawnionych do realizacji 
zadań określonych Umową, w tym mających dostęp do Informacji Poufnych KGHM Polska Miedź S.A.  
Tym samym Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych 
interesów, związanych z podanym powyżej celem przetwarzania, którymi są: zapewnienie 
prawidłowej realizacji Umowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji poufnych (tajemnicy 
przedsiębiorstwa). 
4. Rodzaj danych osobowych 
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
stopień/tytuł naukowy, nazwa zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego, konto e-mail, ....* 
5. Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje. 
Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 jest dobrowolne, z tym że podanie danych 
osobowych stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie Ciebie do realizacji zadań określonych 
Umową. 
6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych. 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy. 
Twoje dane będziemy następnie przechowywać przez czas wynikający z okresu przedawnienia 
roszczeń oraz okres zobowiązania do zachowania poufności określony w § 3 powyżej oraz  konieczne 
przez czas konieczny do udokumentowania czynności z Twoim udziałem. 
7. Odbiorcy Twoich danych osobowych. 
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: dane osobowe mogą być ujawniane naszym 
uprawnionym pracownikom, podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz podmiotom i 
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ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Twoich danych – w tym 
usługi: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne. 
8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną 
sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 
interesu określonego w pkt 3, 

g. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
h. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
i. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
j. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych 
(dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału 
człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie 
dojdzie do profilowania. 
10. Przekazywanie danych poza EOG. /jeśli dotyczy/ 
Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego …, w stosunku do którego została podjęta 
/nie została podjęta/ decyzja Komisji … o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony /w 
przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, należy 
zamieścić informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach 
uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych/. 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
czytelny podpis osoby 
zobowiązanej do zachowania 
poufności 
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Załącznik Nr 2 
 
 
Lista osób Wykonawcy upoważnionych do wykonania Pracy pn. Rozwiązanie informatyczne 

zzakresu analityki obrazowej w połączeniu z automatycznym podejmowaniem decyzji 
 
 
 
 
 

Lp. Nazwisko i Imię nr. telefonu / 
email  

1.   

2   

3   

4   

5   
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ZAŁĄCZNIK NUMER 4  

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU PRACY/ZADANIA  

 

    Barkod 
     

Jednostka Gospodarcza Nazwa dokumentu Symbol 
dokumentu 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRACY BADAWCZEJ / 
ROZWOJOWEJ 1) 2) 

ZA-PR-05.00 

Załącznik do faktury nr  
  

 
 
1. Data i miejsce odbioru............................................................................................................ 
2. Tytuł pracy (etapu)................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
wykonanej przez: 
................................................................................................................................................... 
na podstawie umowy nr ......................................z dnia:………………………………………… 
3. Wykonawca przedstawił sprawozdanie nr.....................................z dnia ............................. 
4. Skład Komisji Zamawiającego                                 (imię i nazwisko, Oddział) 
 
Przewodniczący Komisji: 1.  ............................................................ 

 
Z-ca Przewodniczącego: 2.  ............................................................ 
 3.  ............................................................ 
 4.  ............................................................ 
 5.  ............................................................ 
 6.  ............................................................ 
 7.  ............................................................ 

 
5. Przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy ........................................................ 

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

6. Zasadniczy cel pracy i planowany zakres rzeczowy: 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...... 
7. Zrealizowany zakres rzeczowy, wyniki pracy: 
..................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................

.... 
8. Ocena zdolności i czystości patentowej 
…………….................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
9. Zakres finansowy pracy: 

a) planowane nakłady na pracę:....................................................................... 
b) planowane nakłady na etap objęty odbiorem:............................................... 
c) poniesione nakłady na pracę:........................................................................ 
d) poniesione nakłady na etap objęty odbiorem:............................................... 

 
10. Ocena celowości poniesionych kosztów na pracę w porównaniu do osiągniętych wyników pracy: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
11. Praca wymaga-nie wymaga2) uzupełnienia i poprawek (podać zakres, warunki, termin): 
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
12. Komisja postanawia pracę przyjąć - przyjąć pod warunkiem - nie przyjąć – przerwać:2) 
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
13. Wnioski Komisji w/s możliwości wykorzystania / wdrożenia wyników pracy:3) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.... 
14. Wykaz oraz sposób zagospodarowania składników majątkowych wytworzonych lub zakupionych 
w trakcie pracy: 

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

15. Inne ustalenia i wnioski Komisji: 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
16. Kwalifikacja pracy: pracę kwalifikuje się jako (badawczą, rozwojową): 
........................................................................................................................................... 
Kryteria kwalifikacji do kosztów prac badawczych / rozwojowych określone są w MSR 38 Wartości 
niematerialne par. 54-62 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
17. Podpisy Komisji: 

Przewodniczący Komisji:                       1. ............................................ 
Z-ca Przewodniczącego:                     2. ........................................ 

                              3. ........................................ 

                              4. ........................................ 

                              5. ........................................ 

                              6. ........................................ 

                              7. ........................................ 

                              8. ........................................ 
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18. Podpisy przedstawicieli Wykonawcy: 
 ............................................ 

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

Załączniki: oświadczenia członków Komisji o bezstronności 
 
 Z A T W I E R D Z A M 
 
 
.........................................

.. 
Osoba upoważniona ze 

strony 
Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 

 
1) jeśli dotyczy pracy rozwojowej należy dołączyć dokument „Prace rozwojowe kwalifikacja do CIT” 

ZA-PR.05.00 Załącznik wewnętrzny. 
2) niepotrzebne skreślić. 
3) jeśli praca zakończona wynikiem negatywnym wpisać w poz.13. 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 5  

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

……………………., dnia ……………… 
……………………… 
dane identyfikujące Wykonawcę 
składającego oświadczenie 

ZAMAWIAJĄCY: 
……………………… 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
Wykonawca oświadcza, iż podczas realizacji Pracy (dalej „ Pracy”) pt. Rozwiązanie informatyczne z 
zakresu analityki obrazowej w połączeniu z automatycznym podejmowaniem decyzji w wykonaniu 
Umowy nr …..…..  w sprawie ………….., z dn…….. (dalej „Umowa”): 
 

1. zostały wykorzystane za zgodą Zamawiającego następujące / nie zostały wykorzystane* 
przedmioty praw własności intelektualnej, informacje i doświadczenia techniczne konieczne 
do korzystania z tych przedmiotów praw, wyniki prac badawczych lub rozwojowych albo 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa bądź zorganizowany zbiór informacji 
stanowiących know-how, do których prawa przysługują następującym** osobom lub 
podmiotom trzecim: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________**; 
 

2. powstały następujące / nie powstały* wytwory lub dobra (materialne lub niematerialne), 
które są obciążone prawami lub roszczeniami następujących ** osób trzecich: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________**; 
 

 
3. powstały następujące / nie powstały* projekty wynalazcze lub inne rozwiązania, które mogłyby 

być przedmiotem następujących** praw wyłącznych własności przemysłowej: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________**; 

 
a ponadto, iż: 
 

4. korzystanie zgodnie z Umową z zawartych w wynikach Pracy przedmiotów praw własności 
intelektualnej, informacji i doświadczeń technicznych koniecznych do korzystania z tych 
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przedmiotów praw, wyników prac badawczych lub rozwojowych albo informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa bądź zorganizowanego zbioru informacji stanowiących know-
how, i wykonywanie praw do nich, nie narusza praw osób lub podmiotów trzecich; 
 

5. zezwalam na dowolne rozpowszechnianie wyników Pracy; 
 

6. nie upubliczniłem, ani nie upublicznię bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyników Pracy ani 
zawartych w nich dóbr niematerialnych, w jakikolwiek sposób, w tym poprzez ich 
opublikowanie, nadanie lub wprowadzenie do obrotu nośników na których zostały utrwalone, 
jak również nie zawarłem/am* wyników Pracy w jakichkolwiek opracowaniach, publikacjach 
lub materiałach innych niż dokonane na potrzeby wykonania Umowy. 
 

 
Podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy: 
 
____________ 
* należy użyć odpowiedniej formy wyrazu/stwierdzenia 
** jeśli dotyczy 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 6  

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WYKAZU 
TWÓRCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZONYM DOŃ WZOREM OŚW IADCZENIA 

(WSPÓŁ)TWÓRCY  

……………….., dnia ……………… 
……………………… 
dane identyfikujące Wykonawcę 
składającego oświadczenie 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

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

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

W SPRAWIE WYKAZU TWÓRCÓW 

 
Wykonawca oświadcza, iż poniższy wykaz obejmuje wszystkich twórców i inne osoby wnoszące 
wkład twórczy (dalej „Twórcy”) do wyników będącego przedmiotem odbioru Pracy pt. Rozwiązanie 
informatyczne z zakresu analityki obrazowej w połączeniu z automatycznym podejmowaniem decyzji 
(dalej „Pracy”) dokonanego w wykonaniu Umowy nr …..…..  
w sprawie wykonania pracy pn. Rozwiązanie informatyczne z zakresu analityki obrazowej w 
połączeniu z automatycznym podejmowaniem decyzji z dn. …… („Umowa”), w tym zatrudnionych 
bezpośrednio przez Wykonawcę na postawie umowy o pracę lub spełniających świadczenie na rzecz 
Wykonawcy na podstawie zawartej z nim innej umowy bądź w ramach innego stosunku prawnego 
lub organizacyjnego z Wykonawcą albo uczestniczących w wykonaniu Pracy na podstawie umowy o 
pracę lub w wykonaniu innej umowy zawartej z, bądź w ramach innego stosunku prawnego lub 
organizacyjnego łączącego Twórcę z podwykonawcą Wykonawcy. 

 
Wykaz Twórców wyników będącego przedmiotem odbioru Pracy: 
 

L.p. Imię i Nazwisko Twórcy 
Stosunek prawny łączący Wykonawcę  

z Twórcą** 

1. …. …. 

…. …. …. 

n. …. …. 

 
Oświadczam, iż poinformowałem każdego z Twórców o zamiarze przekazania Zamawiającemu, 
........................, jego danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jako odbiorcy danych 
w celu identyfikacji twórców wyników Pracy dokonanego w wykonaniu Umowy oraz na potrzeby 
zarządzania dobrami niematerialnymi zawartymi w wynikach Pracy, jak również udzieliłem im 
informacji określonych w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). 
 
Oświadczam, iż każdy z Twórców przeniósł na mnie prawa do stworzonych przez niego wyników 
Pracy lub, iż prawa te zostały na mnie przeniesione przez kontraktującego z danym Twórcą 
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podwykonawcę, który współwykonawał Pracy na podstawie umowy ze mną, lub, iż powstały one po 
mojej stronie na mocy umowy zawartej przez mnie z danym Twórcą lub podwykonawcą, jak również, 
iż uzyskałem od każdego z Twórców (bezpośrednio lub poprzez podwykonawców) zgodę na dowolne 
rozpowszechnianie stworzonych przez nich wyników Pracy. 
 
Nie upubliczniłem, ani nie upublicznię bez pisemnej zgody ..............., wyników Pracy ani zawartych w 
nich dóbr niematerialnych, w jakikolwiek sposób, w tym poprzez ich opublikowanie, nadanie lub 
wprowadzenie do obrotu nośników na których zostały utrwalone, jak również nie zawarłem/am* 
wyników Pracy w jakichkolwiek opracowaniach, publikacjach lub materiałach innych niż dokonane na 
potrzeby wykonania Umowy. 
 
 
 
Podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy: 
 
 
 
Załączniki: 

1. załącznik nr 1 - oświadczenie (współ)twórcy* 
 
 
____________ 
* należy użyć odpowiedniej formy 
** w przypadku stosunku prawnego z podwykonawcą Wykonawcy, należy określić stosunek prawny 
Twórcy z podwykonawcą oraz stosunek prawny Wykonawcy z podwykonawcą. 
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……………….., dnia ……………… 
……………………… 
Imię i Nazwisko  
(Współ)twórcy* 

ZAMAWIAJĄCY: 
.................. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WYKAZU TWÓRCÓW 

OŚWIADCZENIE (WSPÓŁ)TWÓRCY* 
 
 
Oświadczam, iż: 
 

1. jestem (współ)twórcą / wniosłem wkład twórczy do* wyników 
Zadania/Projektu/Pracy/Etapu Pracy* (dalej „ Pracy”) pt. …………….. dokonanego w wykonaniu 
Umowy nr …..…..  w sprawie ………….. z dn.………zawartej pomiędzy ………………………………… 
(„Umowa”); 
 

2. przeniosłem na Wykonawcę przysługujące mi prawa do wyników Pracy w wykonanym przeze 
mnie lub na moje zlecenie zakresie oraz otrzymałem z tego tytułu, jak również tytułem ich 
stosowania oraz osiągania korzyści z tego tytułu, stosowne wynagrodzenie, oraz że nie 
przysługują mi tytułem korzystania z wyników Pracy lub wykonywania praw do nich 
jakiekolwiek roszczenia; 

 
3. w wyniku moich działań powstały następujące**/ nie powstały* wytwory lub dobra 

(materialne lub niematerialne), które są obciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________**; 
 

4. korzystanie z zawartych w wynikach Pracy przedmiotów praw własności intelektualnej, 
informacji i doświadczeń technicznych koniecznych do korzystania z przedmiotu tych praw, 
wyników prac badawczych lub rozwojowych albo informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa bądź zorganizowanego zbioru informacji stanowiących know-how, i 
wykonywanie praw do nich nie narusza prawa osób trzecich; 

 
5. powstały następujące**/nie powstały* projekty wynalazcze lub inne rozwiązania, które 

mogłyby być przedmiotem praw wyłącznych własności przemysłowej: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________**; 
 

6. wyrażam zgodę na dowolne rozpowszechnianie wyników Pracy; 
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7. nie upubliczniłem/am*, ani nie upublicznię bez pisemnej zgody ................................, wyników 

Pracy ani zawartych w nich dóbr niematerialnych, w jakikolwiek sposób, w tym poprzez ich 
opublikowanie, nadanie lub wprowadzenie do obrotu nośników na których zostały utrwalone, 
jak również nie zawarłem/am* wyników Pracy w jakichkolwiek opracowaniach, publikacjach 
lub materiałach innych niż dokonane na potrzeby wykonania Umowy. 

 
Pani/Pana (dalej Twoje) dane osobowe zostają przekazane KGHM Polska Miedź S.A. przez 
Wykonawcę … w związku z zawarciem oraz realizacją umowy … (dalej Umowa). 
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informuję Panią/Pana, 
że: 
1. Administrator danych osobowych. 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie 
(dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 

 przez e-mail: [do uzupełnienia] 

 telefonicznie: [do uzupełnienia] 

 [ewentualnie inne kanały kontaktu do uzupełnienia]. 
2. Inspektor ochrony danych. 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z 
przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się 
kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin 

 przez e-mail: IOD@kghm.com. 
3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu celu identyfikacji twórców wyników 
Ekspertyzy/Zadania/Projektu/Pracy/Etapu Pracy*.  
Tym samym Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionego 
interesów, związanego z podanym powyżej celem przetwarzania, którym jest: wypełnienia prawnie 
uzasadnionego interesu, związanego z podanym powyżej celem przetwarzania, którym jest 
zarządzanie dobrami niematerialnymi zawartymi w wynikach 
Ekspertyzy/Zadania/Projektu/Pracy/Etapu Pracy* dokonanego w wykonaniu Umowy z KGHM Polska 
Miedź S.A. 
4. Rodzaj danych osobowych 
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
stopień/tytuł naukowy, nazwa zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego, konto e-mail, ....*** 
5. Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje. 
Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 jest dobrowolne, z tym że podanie danych 
osobowych stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie Ciebie do realizacji zadań określonych 
Umową. 
6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych. 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym KGHM Polska Miedź S.A. 
zarządzała będzie wynikami oraz z uwzględnieniem przepisów podatkowych. 
7. Odbiorcy Twoich danych osobowych. 
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: dane osobowe mogą być ujawniane naszym 
uprawnionym pracownikom, podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz podmiotom i 
ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Twoich danych – w tym 
usługi: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne. 
8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
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Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
k. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną 

sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego 
interesu określonego w pkt 3, 

l. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
m. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
n. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
o. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych 
(dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału 
człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie 
dojdzie do profilowania. 
10. Przekazywanie danych poza EOG. /jeśli dotyczy/ 
Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego …, w stosunku do którego została podjęta 
/nie została podjęta/ decyzja Komisji … o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony /w 
przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, należy 
zamieścić informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach 
uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych/. 
 
 

__________________________ 
czytelny podpis (Współ)twórcy*____________ 

 
* należy użyć odpowiedniej formy 
** jeśli dotyczy 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 8  

Wydruk komputerowy  
Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu 

Z REJESTRU PRZEDSIEBIORCÓW ZAMAWIAJĄCEGO 
pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  

o Krajowym Rejestrze Sądowym  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) 
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ZAŁĄCZNIK NUMER 9  

ODPIS(Y) Z WŁAŚCIWEGO/YCH REJESTRU/ÓW DLA WYKONAWCY  
WRAZ Z INNYMI DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI UMOCOWANIE 

PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY DO DZIAŁANIA W  JEGO IMIENIU 

 

 

 


