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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG
PRAWNYCH NA RZECZ BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

zawarta w dniu ……………….2018 roku pomiędzy:

Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,
działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1843) oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiącego załącznik do
rozporządzenia
Ministra
Rozwoju
z
dnia
16
września
2016
r.
w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 1527), NIP: 525-00-12372, REGON: 000017319, reprezentowanym przez:
……………………………… - ………………………………., działającym na podstawie pełnomocnictwa nr
………………… z dnia …….…………..………… r.
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
zwanym w treści umowy współpracy „Wykonawcą”,
Zamawiający i Wykonawca zwanymi będą w treści umowy współpracy łącznie „Stronami”, a każda
z nich osobna Stroną.
Niniejsza umowa współpracy zwana będzie dalej „Umową”.

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zamówienia na usługi społeczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”;
sygnatura postępowania: DZZK/155/DFS/2017.
Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).
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Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają:
1) Postępowanie szczegółowe - postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiot
jest objęty Umową, prowadzone przez Zamawiającego w celu wyboru Wykonawcy,
z którym zostanie podpisana Umowa wykonawcza;
2) Umowa Wykonawcza - umowa zawierana przez Zamawiającego z Wykonawcą, z którym
zawarta została niniejsza Umowa, a który złożył najkorzystniejszą ofertę
i spełnia wymagania Zamawiającego w zakresie doświadczenia w danym sektorze
w ramach którego będzie realizowany przez Zamawiającego projekt określony
w Postępowaniu szczegółowym na realizację danego zlecenia wskazanego
w zaproszeniu do składania ofert;
3) Zamówienie wykonawcze - zamówienie realizowane na podstawie Umowy Wykonawczej
udzielone po przeprowadzeniu przez Zamawiającego Postępowania szczegółowego.
4) Zespół dedykowany do obsługi Zamawiającego zwany dalej „zespołem dedykowanym” zespół osób wskazanych przez Wykonawcę w formularzu „Potencjał kadrowy” składanym
na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Rozdziale VI pkt 6.2. 2) ogłoszenia o zamówieniu.
§1
Przedmiot Umowy
1. Niniejsza Umowa jest Umową współpracy i nie ma charakteru umowy przedwstępnej, o
której mowa w art. 389 i nast. Kodeksu cywilnego.
2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie warunków dotyczących zamówień
publicznych, realizowanych na podstawie Umów wykonawczych, jakie mogą zostać
udzielone Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może udzielać zamówień, o których mowa w ust. 2, na świadczenie przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług doradztwa prawnego
w zakresie udzielania finansowań lub refinansowań przez Zamawiającego,
w szczególności w formule project i structured finance (w tym w ramach struktur
finansowania eksportu zgodnie z regulacjami OECD), jak również na rynku wtórnym
(w szczególności w przypadku syndykacji) w związku z prowadzoną przez Zamawiającego
działalnością (łącznie „Finansowanie”).
4. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem najkorzystniejszej realizacji Umowy
w szczególności polegających na niezwłocznym przekazywaniu drugiej ze Stron danych i
informacji mających znaczenie dla realizacji Umowy i Umów wykonawczych.

§2
Czas trwania Umowy
Umowa będzie obowiązywała przez 12 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do chwili wyczerpania
kwoty określonej jako maksymalna wartość Umowy , o której mowa w § 8 ust. 1, w zależności od
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tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, z tym że obowiązek zachowania poufności obowiązuje
bezterminowo.
§3
Zasady i tryb udzielenia zamówień wykonawczych
1. Podstawą do realizacji zamówienia będzie Umowa wykonawcza podpisana przez
Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za
najkorzystniejszą.
2. Zakres poszczególnych zamówień wykonawczych będzie ustalany każdorazowo przez
Zamawiającego w Postępowaniu szczegółowym.
3. Zamówienia wykonawcze udzielone będą Wykonawcom przy zachowaniu procedur
postępowania określonych w Umowie..
4. Zamawiający, każdorazowo, do wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł Umowę będzie
wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej Zaproszenie do złożenia oferty, zwane
dalej „Zaproszeniem” (lub zaproszenie do negocjacji w przypadku zawarcia Umowy z
jednym Wykonawcą).
5. Warunki realizacji Umowy wykonawczej będą zgodne z warunkami określonymi
w Umowie.
6. Zamawiający udziela zamówienia wykonawczego po wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 5, wyznacza termin składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie ofert.
8. Oferta Wykonawcy złożona w wyniku przeprowadzenia postępowania szczegółowego
musi posiadać formę pisemną oraz nie może być mniej korzystna od oferty złożonej przez
Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia Umowy. Formularz oferty
Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Oferta będzie traktowana jako nie mniej
korzystna, jeżeli każda cena (stawka) brutto za 1 (jedną) godzinę zegarową pracy zespołu
dedykowanego podana w ofercie na zawarcie Umowy wykonawczej nie będzie wyższa od
ceny (stawki) brutto za 1 (jedną) godzinę zegarową pracy zespołu dedykowanego podanej
w ofercie na zawarcie Umowy .
9. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosować kryterium ceny oraz
doświadczenia w danym sektorze do którego odnosić się będzie zakres prac wykonawcy,
każdorazowo wskazywany w ramach danego Postępowania szczegółowego. Waga
każdego z wskazanego wyżej kryteriów będzie wynosiła odpowiednio dla ceny 80%, a dla
doświadczenia 20%. Zamawiający wybierając ofertę najkorzystniejszą spośród ofert
złożonych przez Wykonawców w kryterium cena, bierze pod uwagę całkowitą cenę brutto
oferowaną za wykonanie danej Usługi, będącą iloczynem oferowanej ceny (stawki) brutto
za 1 (jedną) godzinę zegarową pracy zespołu dedykowanego i liczby godzin zegarowych
niezbędnych Wykonawcy do realizacji zamówienia wykonawczego. W ramach kryterium
cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt. W przypadku kryterium
doświadczenia Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt, po 4 punkty za każde
wskazany w formularzu ofertowym projekt, w ramach którego świadczył usługi doradztwa
prawnego na rzecz instytucji finansowej, a który to projekt odpowiada zakresowi prac
wskazanemu w ramach danego Postępowania szczegółowego. Zamawiający zawrzę
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Umowę wykonawczą z tym Wykonawcą, który otrzyma najwyższą sumę punktów w
ocenianych kryteriach.
10. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej
oferty, niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
11. Zamówienie wykonawcze uważa się za udzielone w momencie zawarcia przez
Wykonawcę umowy wykonawczej.
§4
Świadczenie Usług na podstawie Umów wykonawczych
1. Zakres i termin realizacji każdorazowego zamówienia wykonawczego stanowiącego
przedmiot Umowy wykonawczej będzie określony przez Zamawiającego odrębnie
w zaproszeniu do złożenia oferty lub określony w trakcie negocjacji. Zaproszenie do
złożenia ofert lub do udziału w negocjacjach zostanie przekazane Wykonawcy pocztą
elektroniczną z adresu e-mail Zamawiającego: ……………………………………………………………na
adres e-mail Wykonawcy: …………………………….........................
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznoorganizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem
pozwalającymi na należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres usług objętych Umowa przy zachowaniu
najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego
działalności, zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową oraz poleceniami,
instrukcjami lub rekomendacjami otrzymanymi od Zamawiającego na piśmie, ustnie lub
w inny sposób, jeżeli takie polecenia, instrukcje lub rekomendacje nie będą sprzeczne
z prawem lub zasadami etyki zawodowej.
4. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy, w terminach uzgodnionych, pełną
dokumentację i informacje, jakie Strony uznają za niezbędne do właściwego wykonania
przedmiotu zamówienia wykonawczego. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za
prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów i informacji.
5. Jeżeli ze względu na konflikt interesów Wykonawca nie będzie mógł wykonać zamówienia
wykonawczego, niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego. Strony równocześnie
ustalają, że jeżeli w uzasadnionej ocenie Zamawiającego, powierzenie wykonania
zamówienia Wykonawcy lub jego wykonywanie mogłoby spowodować konflikt interesów,
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od tak zawartej Umowy wykonawczej w
terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o okolicznościach stanowiących podstawę
odstąpienia. W takiej sytuacji Wykonawcy będzie należało się wynagrodzenia za
rzeczywiście świadczone usługi.
6. Usługi wykonywane na podstawie Umów wykonawczych będą świadczone:
1) w miejscu wynikającym z ich charakteru, tj. w siedzibie Wykonawcy, w siedzibie
Zamawiającego lub w każdym innym uzgodnionym z Zamawiającym miejscu;
2) w terminie i formie każdorazowo określanych przez Zamawiającego w zaproszeniu
do złożenia oferty lub określonych w trakcie negocjacji, z zastrzeżeniem ust. 9.
7. W razie zaistnienia szczególnych potrzeb po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapewni
świadczenie usług również w dni wolne od pracy, nie wyłączając dni ustawowo wolnych
od pracy.
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8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia wykonawczego przy
bezpośrednim udziale osób wchodzących w skład zespołu dedykowanego do obsługi
Zamawiającego, tj.:
1) …………………………………….….;
2) …………………………………….….;
3) ………………………………………..;
4) ………………………………………..;
5) ……………………………………..…;
6) ………………………………………..;
7) …………………………………………;
8) ………………………………………..
Realizacja zamówienia wykonawczego przez inną osobę niż wymieniona w ust. 8 jest możliwa
wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osobę o kwalifikacjach
i doświadczeniu nie niższych niż kwalifikacje i doświadczenie osoby zastępowanej.
9. W przypadku braku możliwości określenia przez Zamawiającego miejsca lub terminu
świadczenia Usług w zaproszeniu do złożenia oferty lub w trakcie negocjacji, z uwagi
na charakter Usług będących przedmiotem zamówienia wykonawczego, Strony
w Umowie wykonawczej ustalą miejsce lub termin świadczenia Usług albo wskażą sposób
powiadamiania Wykonawcy przez Zamawiającego o miejscu lub terminie świadczenia
Usług.
10. Usługi zlecane przez Zamawiającego na podstawie Umów wykonawczych będą
realizowane przez Wykonawcę zarówno w języku polskim jak i angielskim, zarówno pod
prawem polskim jaki i pod prawem Anglii i Wali w zależności od potrzeb Zamawiającego,
chyba że Zamawiający w zaproszeniu do składania ofert lub zaproszeniu do negocjacji
postanowi inaczej.
11. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną z tytułu niewykonania lub każdy
przypadek nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawczej, w wysokość:
a) wynagrodzenia Wykonawcy należnego za realizację danego zamówienia wskazanego
w Umowie Wykonawczej w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy
Wykonawczej,
b) kwoty stanowiącej 1/10 brutto wynagrodzenia wynikającego z Umowy Wykonawczej
za każdy stwierdzony przypadek naruszenia niniejszej Umowy lub Umowy
Wykonawczej.
12. W sytuacji zaistnienia przesłanek do naliczenia kary umownej, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o wysokości nałożonej kary.

§5
Przedmiot Umowy wykonawczej
1. Przedmiotem umów wykonawczych będzie świadczenie przez Wykonawców na rzecz
Zamawiającego kompleksowych usług doradztwa prawnego w zakresie udzielania
Finansowań, w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością i w miarę
zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania.
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2. W ramach ww. kompleksowych usług doradztwa prawnego, Wykonawca zobowiązuje się
świadczyć usługi związane z doradztwem prawnym w procesie strukturyzacji
i organizacji Finansowania (doradca prawny transakcji), oraz świadczyć bieżącą pomoc
i doradztwo dla Zamawiającego, obejmujące w szczególności:
1) wypracowanie odpowiedniej formuły warunków formalnych Finansowania
z uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa polskiego lub angielskiego (o ile
wymagane) i unijnego, w tym również w zakresie kwestii podatkowych;
2) przygotowanie opinii prawnej dotyczącej skuteczności wypracowanej struktury
Finansowania, mechanizmów stanowiących źródło spłaty oraz zabezpieczenia
Finansowania;
3) bieżące doradztwo prawne dla Zamawiającego w okresie strukturyzacji transakcji
oraz negocjacji dokumentacji;
4) uczestnictwo w negocjacjach dokumentacji transakcji;
5) potwierdzenie zdolności podmiotu do zaciągnięcia zobowiązań kredytowych lub,
emisji długu;
6) przygotowanie dokumentacji transakcji łącznie z dokumentacją w zakresie
zabezpieczenia;
7) audyt prawny (due dilligence prawne) podmiotów finansowanych przez
Zamawiającego;
8) sporządzania opinii, memorandów i odpowiedzi na zapytania jednorazowe;
9) wydanie końcowej opinii prawnej adresowanej do Zamawiającego o treści i formie
akceptowalnej dla Zamawiającego, potwierdzającej:
a) zgodność Finansowania z przepisami prawa,
b) zgodność z prawem oraz skuteczność dokumentacji transakcji, w tym również
potwierdzenie, że ww. finansowania nie stanowią niedozwolonej pomocy
publicznej – o ile to wynika ze specyfiki transakcji,
c) zgodność z prawem innej opiniowanej dokumentacji, w tym w szczególności
uchwał kredytobiorcy/emitenta i jego organów nadzorczych i innych,
d) prawidłowość umocowania osób reprezentujących emitenta z uwzględnieniem
jego wewnętrznych przepisów korporacyjnych,
e) skuteczności ustanowienia zabezpieczeń transakcji oraz potwierdzenie
wypełnienia warunków do wypłaty przez Zamawiającego kredytu lub objęcia
papierów dłużnych.
10) przygotowania innych opinii lub analiz na zamówienie Zamawiającego dotyczących
zagadnień prawa polskiego, angielskiego lub międzynarodowego prawa prywatnego.
3. Usługi, o których mowa w ust. 2 powyżej mogą być wykonywane w związku
z dokumentami podlegającymi prawu polskiemu lub prawu Anglii i Walii.
§6
Ubezpieczenie
1. Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności w wysokości nie niższej niż 150.000.000,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) lub równowartości tej kwoty w walucie obcej.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczenia w powyższym zakresie
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i wartości przez okres obowiązywania Umowy oraz 12 (dwanaście) miesięcy
kalendarzowych po jej zakończeniu.
2. Dokument potwierdzający posiadanie ww. ubezpieczenia przez Wykonawcę stanowi
załącznik nr 3 do Umowy. W przypadku wygaśnięcia ww. ubezpieczenia, Wykonawca
zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kolejnego dokumentu
potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ww. ubezpieczenia obejmującego kolejny
okres obowiązywania Umowy, zgodnego ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.
§7
Konflikt interesów. Tajemnica
1. Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania niniejszej Umowy,
w szczególności w toku realizacji udzielanych mu przez klientów zleceń,
w postępowaniach przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej,
instytucjami i urzędami, w toku jakichkolwiek negocjacji handlowych lub czynności
w sprawach innych klientów Wykonawcy, zapewni brak konfliktu interesów mogący
wystąpić w związku z Umową zawartą z Zamawiającym. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości co do ewentualnego konfliktu interesów, przed podjęciem jakichkolwiek
czynności, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne stanowisko Zamawiającego
w kwestii wystąpienia ryzyka konfliktu interesów.
2. Niezależnie od zobowiązań określonych w ust. 1 Wykonawca przed przystąpieniem do
świadczenia usług w ramach Umowy Wykonawczej zobowiązany będzie do złożenia
szczegółowego, pełnego i odpowiedniego do przedmiotu Umowy Wykonawczej
oświadczenia o braku konfliktu interesów. Oświadczenie o braku konfliktu interesów
zostanie złożone przez Wykonawcę niezwłocznie nie później jednak niż w terminie pięciu
dni od dnia ogłoszenie przez Zamawiającego wyników w Postępowaniu Szczegółowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od Umowy Wykonawczej lub odmowy
jej zawarcia w przypadku stwierdzenia konfliktu interesów lub niezłożenia oświadczenia
o braku konfliktu interesów w wyznaczonym terminie lub oceny złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia jako oświadczenia nieodpowiadającemu rzeczywistemu
stanowi faktycznemu w terminie 30 dni od dnia poinformowania Zamawiającego
o występowaniu konfliktu interesów lub dowiedzenia się o konflikcie interesów przez
Zamawiającego lub upływu terminu na złożenie oświadczenia o konflikcie interesów.
3. Przy wykonywaniu Umów wykonawczych Zamawiający może przekazywać Wykonawcy
informacje objęte tajemnicą bankową w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988, z późn. zm.).
4. Mając na uwadze tajemnicę bankową, Wykonawca zachowa w tajemnicy sprawy
Zamawiającego oraz informacje uzyskane bezpośrednio od Zamawiającego bądź
w jakikolwiek inny sposób z wyjątkiem, gdy ich ujawnienie będzie konieczne dla
należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz zawieranych w jej
wykonaniu zleceń, biorąc pod uwagę dobro Zamawiającego, albo jeżeli obowiązek ich
ujawnienia wyniknie z przepisów prawa.
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5. Szczegółowe obowiązki Stron z zakresu zachowania poufności określa załącznik nr 1
do Umowy.

§8
Maksymalna wartość Umowy
1. Łączna maksymalna wartość Umowy stanowiąca górny limit wynagrodzenia Wykonawców
z tytułu realizacji Umów wykonawczych, uwzględniająca wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu wszystkich Umów wykonawczych zawartych przez Zamawiającego
w wyniku realizacji Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wszystkie koszty
i wydatki poniesione przez Wykonawców, opłaty za przeniesienie na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych, o których mowa § 8 niniejszej Umowy, nie przekroczy,
w okresie jej obowiązywania, w przypadku Umowy współpracy na świadczenie doradztwa
prawnego dla projektów Sovereign finanse oraz doradztwa prawnego ogólnego
w transakcjach finasowania eksportu przez Bank kwoty brutto 300.000,00 zł (słownie:
trzystu tysięcy złotych), w przypadku Umowy współpracy na świadczenie doradztwa
prawnego w transakcjach structured finance, project finance i PPP w transakcjach
finansowania realizowanych przez Bank w transakcjach kwoty brutto 200.000,00 zł
(słownie: dwustu tysięcy złotych).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wykonawczej określone będzie
przez Wykonawcę w ofercie i oparte na cenach (stawkach) za godzinę zegarową pracy
zespołu dedykowanego, które to stawki nie mogą być wyższe niż określone w ofercie
Wykonawcy złożonej w postępowaniu przeprowadzonym w celu zawarcia Umowy
w rozbiciu na czynności obejmujące świadczenie usług pod prawem polskim oraz pod
prawem Anglii i Walii. Wynagrodzenie to zostanie określone każdorazowo w Umowie
wykonawczej. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie z zakresu doradztwa pod prawem
polskim nie przekroczy kwoty ………………… (słownie ……………………..) za godzinę pracy
zespołu dedykowanego, zaś wynagrodzenie z zakresu doradztwa pod prawem Anglii i Walii
nie przekroczy kwoty ……………… (słownie ……………………..) za godzinę pracy zespołu
dedykowanego.
3. W związku z realizacją Umów wykonawczych Zamawiający nie będzie ponosił na rzecz
Wykonawcy żadnych innych dodatkowych kosztów, oprócz wynagrodzenia Wykonawcy,
o którym mowa w ust. 2.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu zrealizowania przedmiotu Umowy wykonawczej nie
przekroczy kwoty określonej przez Wykonawcę w ofercie, na podstawie której został On
wybrany do realizacji zamówienia wykonawczego i będzie płatne przelewem na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT i doręczonej Zamawiającemu, na podany w jej treści
rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Podstawą
do wystawienia faktury VAT i wypłaty wynagrodzenia jest sporządzenie i przesłanie przez
Wykonawcę zestawienia obejmującego wyszczególnienie wykonanych w ramach Umowy
wykonawczej czynności oraz liczby godzin zegarowych, które zostały przeznaczony na jej
realizację w rozbiciu, o ile dotyczy na doradztwo pod prawem polskim i prawem Anglii
i Walii.
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5. Faktury VAT wystawiane będą na Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00955 Warszawa, NIP: 525-00-12-372.
6. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony postanawiają, że w związku z zawarciem
niniejszej Umowy Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy zawarcia jakiejkolwiek Umowy
Wykonawczej, a tym samym wypłaty jakiekolwiek wynagrodzenia.

§9
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie oraz prawo zależne do wszelkich powstałych
w wykonaniu Umowy lub Umów wykonawczych utworów stanowiących przedmiot prawa
autorskiego.
2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą przekazania utworu
Zamawiającemu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie
następujących pól eksploatacji:
1) utrwalania jakąkolwiek techniką niezależnie od standardu, systemu, formatu;
2) przetwarzania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu,
sytemu, formatu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy;
3) wprowadzania zapisu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych oraz
sieci multimedialnych (w tym Internet), w całości i we fragmentach;
4) wystawiania, wyświetlania;
5) najmu, dzierżawy lub udostępniania osobom trzecim do używania w innej formie
i w dowolnym zakresie;
6) prawa do dokonywania tłumaczeń;
7) wykorzystywania w dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych;
8) wykorzystywania utworów w całości i we fragmentach;
9) zamieszczania w prasie, emisji telewizyjnej, radiowej, zamieszczania na stronach
internetowych, a także w innych materiałach reklamowych, szkoleniowych
i informacyjnych lub innych podobnych środkach przekazu informacji;
10) zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie
i korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1-9.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez
Zamawiającego dowolnych zmian w utworach, do których Zamawiający nabył majątkowe
prawa autorskie w ramach realizacji Umowy, z wyłączeniem możliwości dokonywania zmian
w opiniach prawnych.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego
również własności egzemplarzy utworów.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy lub Umów wykonawczych lub
wydawanych na ich podstawie zleceń nie naruszy praw osób trzecich oraz obowiązujących
przepisów prawa i przekaże Zamawiającemu utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami
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osób trzecich. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającego
wszelkie zgłoszone roszczenia i naprawić wyrządzone Zamawiającemu szkody.
§ 10
Osoby upoważnione
Osobami upoważnionymi do reprezentowania Stron w toku wykonywania Umowy są:
1)

po stronie Zamawiającego:
……………………………………… ……………………….
(tel.…………., fax. ………, e-mail:………………………………..….);

2)

po stronie Wykonawcy:
.………………….. …………………………………………
(tel.…………., fax. ………, e-mail:…………………………...……….

§ 11
Zmiana i uzupełnienie Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy
w przypadkach:
1)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
2)zaistnienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
3)wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy. Pod pojęciem
„siły wyższej” rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do
przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, wojny,
mobilizację, zamknięcie granic, strajki generalne;
4)zmiany osób upoważnionych, o których mowa w § 10;
5)zmiany adresów e-mail wskazanych w § 4 ust. 1.
3. Zmiany dotyczące okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 4)-5) nie wymagają sporządzenia
aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 12
Odstąpienie od Umowy
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
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1. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy:
1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub Umowy
wykonawczej lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji
Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały
pisemnej akceptacji Zamawiającego;
2) Wykonawca opóźnia się w spełnieniu warunków przedmiotu Umowy lub Wykonawczej
powyżej 21 dni;
3) Wykonawca
nienależycie
wykonuje
Umowę
lub
Umowę
wykonawczą,
w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia
Umowy lub Umowy wykonawczej i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez
Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy lub
Umowy wykonawczej i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie
zastosuje się do wezwania.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy r. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie. Dla uniknięcia jakichkolwiek
wątpliwości Strony potwierdzają, że odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy, jest
równoznaczne
z
natychmiastowym
rozwiązaniem
łączącej
Zamawiającego
i Wykonawcy Umowy wykonawczej.
4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i wymaga uzasadnienia.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania kar
umownych należnych z innego tytułu.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy obowiązującego
prawa.
2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy,
a treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub
wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Jeżeli jednak
postanowienia Umowy wykonawczej będą odbiegały od postanowień niniejszej Umowy,
przyznaje im się pierwszeństwo przed postanowieniami Umowy. Postanowienia Umowy
wykonawczej nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego od postanowień Umowy.
3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem Umowy lub zawieranych
w jej wykonaniu zleceń będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
6. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
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1) załącznik nr 1 - Szczegółowe zasady zachowania poufności;
2) załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy;
3) załącznik nr 3 - kopia aktualnego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zamawiający:

____________________________________Data_____________________________

Wykonawca:

____________________________________Data:_____________________________
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Załącznik nr 1 do
Umowy współpracy dotyczącej świadczenia
usług prawnych na rzecz
Banku Gospodarstwa Krajowego

Szczegółowe zasady zachowania poufności

1. W związku z zamiarem podjęcia współpracy Strony mogą przekazywać sobie nawzajem
informacje poufne. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje utrwalone
w dowolnej formie, pisemnej, graficznej lub w formie danych zawartych na nośnikach,
ujawnione każdej ze Stron przez drugą Stronę, a dotyczące w szczególności:
1.1 know-how, projektów, specyfikacji, dokumentów oraz wszelkich danych handlowych,
finansowych, organizacyjnych, technicznych, technologicznych, i innych;
1.2 danych stanowiących tajemnicę prawnie chronioną, które obejmują w szczególności
dane osobowe klientów Zamawiającego oraz dane objęte tajemnicą bankową,
zgodnie
z treścią art. 104 ustawy - Prawo bankowe;
1.3 danych personalnych, ekonomicznych i prawnych obu Stron;
1.4 wszelkich informacji dotyczących Stron, nie podanych do wiadomości publicznej,
a uzyskanych teraz lub w przyszłości w związku z podjętą współpracą;
1.5 wszelkich innych danych, które dla jakiejkolwiek przyczyny są przechowywane lub
przetwarzane przez Strony.
Informacje przekazane ustnie należy traktować jako poufne, jeżeli w momencie ich ujawnienia
zostaną one określone jako poufne i fakt ten zostanie potwierdzony na piśmie w momencie ich
ujawnienia lub w ciągu trzydziestu dni od ich ujawnienia. Pismo to powinno określać datę, czas,
miejsce przekazania informacji poufnej, osoby którym informacja ta została przekazana oraz treść
informacji.
2. W razie otrzymania informacji poufnych Strony zobowiązują się:
2.1 traktować informacje poufne zgodnie z ich specyfiką i chronić je przynajmniej w ten sam
sposób i w tym samym stopniu w jakim Strony chronią swoje własne informacje 2tego
typu, przy czym informacje obejmujące dane osobowe lub stanowiące tajemnicę
bankową, Wykonawca zobowiązany jest chronić w sposób przewidziany dla ochrony tych
informacji przez banki, w stopniu przewidzianym przepisami prawa;
2.2 wykorzystywać wszelkie informacje poufne uzyskane w trakcie współpracy oraz
w związku ze współpracą wyłącznie dla celów określonych przez Strony i w zakresie
uzgodnionym przez Strony;
2.3 nie kopiować ani w żaden inny sposób nie powielać informacji poufnych, chyba że
potrzeba taka wynikać będzie ze współpracy pomiędzy Stronami. Strona otrzymująca
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informacje poufne przed każdorazowym skopiowaniem lub powieleniem informacji
poufnej musi otrzymać pozwolenie Strony udzielającej informację;
2.4 przekazywać informacje poufne tylko pracownikom lub współpracownikom
(współpracującym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o
świadczenie usług), których obowiązki wynikające ze współpracy pomiędzy Stronami
wymagają takiej wiedzy, co oznacza bezwzględny zakaz przekazania tych informacji
osobom trzecim bez pisemnej zgody Strony, której informacje te dotyczą;
2.5 w trybie niezwłocznym poinformować Stronę udzielającą informacji poufnych jeżeli
występuje podejrzenie, że Strona, która otrzymała informacje poufne będzie zmuszona
do ich ujawnienia na mocy decyzji administracyjnych, sądowych lub decyzji innego
rodzaju;
2.6 traktować jako poufne informacje, co do których zachodzi podejrzenie że mogą być
informacjami poufnymi, aż do momentu określenia ich statusu.
3. Na pisemne żądanie Strony ujawniającej informacje, Strona która te informacje otrzymała
zobowiązana jest do zwrotu wszelkich materiałów, w jakiejkolwiek formie, razem ze wszelkimi
kopiami oraz opracowaniami, autoryzowanymi bądź nie, przy czym Strona będzie do
zachowania kopii, których zachowanie jest wymagane na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa lub wewnętrznych procedur archiwizacyjnych lub procedur
compliance Strony
4. Strona otrzymująca informacje nie ma obowiązku utrzymywania poufnego charakteru
informacji w stosunku do:
4.1
informacji, która jest lub stanie się ogólnodostępna, ale nie na skutek jej ujawnienia
przez Strony lub któregokolwiek z ich pracowników bądź współpracowników;
4.2
informacji, która wcześniej potwierdzona jest na piśmie jako informacja jawna.

