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Katowice, dnia 12.10.2022 r. 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zaprasza do składania ofert na:  

OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W ZAKRESIE OKREŚLONYM 
W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

I. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie prowadzone na podstawie Zarządzenia nr D/1321/5Z/21 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej postępowania w sprawie dokonywania wydatków ze 
środków publicznych, dla których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych (art. 11 ust. 1 p. 2 ustawy PZP). 

II. Przedmiot zamówienia 
79100000-5 - Usługi prawnicze. 

Przedmiotem zamówienia jest: 
Obsługa prawna Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia 
zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi integralną część Zaproszenia do składania ofert 
– załącznik nr 5. 

Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2023 r. do dnia 29.12.2023 r.  

III. Warunki udziału w postępowaniu 
Zamawiający dla przedmiotowego zamówienia określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Nie dotyczy. 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów:  
Nie dotyczy.  

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Nie dotyczy. 

d) zdolności technicznej i zawodowej:  

A. Wykonawcy 

Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie zdolny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, jeśli 
Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 usług obejmujących (łącznie): 
a) zastępstwo procesowe w krajowych (polskich) postępowaniach arbitrażowych lub pojednawczych, 

lub przed krajowymi (polskimi) sądami powszechnymi lub innymi krajowymi (polskimi) organami 
publicznymi, 

b) doradztwo prawne w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w podpunkcie a), lub 
gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się 
przedmiotem tych postępowań, 

c) usługi prawne związane z wykonywaniem władzy publicznej, 
na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (przez co – na potrzeby niniejszego postępowania – należy 
rozumieć urzędy je obsługujące, tj. urzędy gminy/miasta/miejskie, starostwa powiatowe oraz urzędy 
marszałkowskie; w skład jednostek jw. – na potrzeby niniejszego postępowania – nie wchodzą w 

szczególności samorządowe jednostki organizacyjne, za wyjątkiem zarządów dróg), w ramach, której 
świadczył/świadczy obsługę prawną w zakresie wskazanym w lit. a)-c) (łącznie), obejmującą co najmniej 
zagadnienia z dziedziny prawa cywilnego, administracyjnego oraz karnego, a także zamówień 
publicznych, ubezpieczeń i finansów publicznych. 
Wykonawca musi wykazać, że ww. usługa została zrealizowana (nieprzerwanie) lub jest w trakcie 
realizacji (nieprzerwanie) w ramach umowy, zawartej na okres odpowiadający co najmniej okresowi 
realizacji określonemu dla niniejszego postępowania. Jako jedną usługę Zamawiający rozumie jedną 
umowę. 
Jeżeli Wykonawca wykonywał/wykonuje usługi jw. w tym samym czasie u różnych podmiotów jw., to 
wiedza i doświadczenie nabyte w tym samym okresie u różnych podmiotów nie będzie się sumowało. 
Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedstawi Wykaz usług, na lub wg druku 
Załącznika nr 2 do Zaproszenia do składania ofert wraz z dokumentem potwierdzającym 
wykonanie/wykonywanie usług (np. referencje). Powyższe należy załączyć do oferty. 

B. Osób 
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Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się 

doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona. Wykonawca, na każdą funkcję 
wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające 
następujące wymagania: 

1. osoba proponowana do pełnienia funkcji: PRAWNIK 

Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia, jeśli 
Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej jedną osobą, 
posiadającą: 
a) kwalifikacje: uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata – aktualny wpis 

na listę radców prawnych/adwokatów, 
b) doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat (lata pełne) w wykonywaniu usług prawniczych jako 

radca prawny (w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego, 
spółkach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych)/adwokat (w kancelarii 
adwokackiej, zespole adwokackim, spółkach, o których mowa w art. 4a ustawy – Prawo o 
adwokaturze); dopuszcza się wykazanie – posiadanego przed wpisem na listę radców prawnych 
lub adwokatów – doświadczenia na stanowisku sędziego lub prokuratora. 

Pojęcie: „lata pełne” oznacza, iż za 1 rok należy przyjąć pełne 12 miesięcy czynnego wykonywania 
zawodu od dnia podjęcia przez radę okręgowej izby radców prawnych/okręgową radę adwokacką 
uchwały o wpisie na listę radców prawnych/adwokatów (lub od dnia powołania na stanowisko 
sędziego/prokuratora) do dnia upływu terminu składania ofert. 
Jeżeli osoba proponowana do pełnienia funkcji: PRAWNIK wykonywała usługę w zakresie świadczenia 
obsługi prawnej w tym samym czasie na rzecz różnych podmiotów, to doświadczenie nabyte w tym 
samym okresie świadczenia usług u różnych podmiotów nie będzie się sumowało. 

 
2. osoba proponowana do pełnienia funkcji: PERSONEL WYKONAWCY 

Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia, jeśli 
Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej jedną osobą 
dedykowaną do obsługi organizacyjnej przedmiotu zamówienia realizowanego przez Wykonawcę 
(poprzez w szczególności: bieżący kontakt z osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego na 
mocy postanowień zawartej umowy do współpracy nad realizacją umowy, sprawozdawczość, obsługę 
korespondencji prowadzonej przez Wykonawcę, prowadzenie spraw organizacyjnych), posiadającą: 
a) kwalifikacje: wykształcenie co najmniej średnie i znajomość pakietu biurowego MS Office, 
b) doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok (za 1 rok liczone jest pełne 12 miesięcy) współpracy 

z podmiotami, o których mowa w punkcie 1 b). 
Jeżeli osoba proponowana do pełnienia funkcji: PERSONEL WYKONAWCY współpracowała w tym samym 
czasie z różnymi podmiotami jw., to doświadczenie nabyte w tym samym okresie u różnych podmiotów 
nie będzie się sumowało. 

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi Wykaz osób na lub wg druku 
Załącznika nr 3 do Zaproszenia do składania ofert wraz z zaświadczeniem Okręgowej Izby 
Radców Prawnych/Okręgowej Rady Adwokackiej o wpisie osoby wskazanej w ofercie (tj. 
radcy prawnego/adwokata) na listę radców prawnych/adwokatów. Powyższe należy załączyć 
do oferty. 

IV. Istotne postanowienia umowy 
Zamawiający przekazuje wzór Umowy załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. Umowa będzie zawarta 
w formie pisemnej z wybranym Wykonawcą. 

V. Sposób obliczenia ceny  

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). 

2. Cena oferty ma być skalkulowana zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 5 do 
niniejszego Zaproszenia oraz wzorem Umowy. Cena oferty ma uwzględniać wszystkie koszty i materiały 
konieczne do realizacji zamówienia wynikające z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę w zakresie 
niezbędnym dla wykonania zakresu objętego zamówieniem.  

3. Cenę oferty należy wpisać w Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. 
4. Cena musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie. 
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku (Wykonawca w Formularzu Ofertowym w pkt. III.7., jest zobowiązany do 
oświadczenia, czy wybór jego oferty będzie, czy też nie będzie prowadził do powstania 
obowiązku podatkowego u Zamawiającego). 

VI. Opis sposobu przygotowania ofert  
1. Ofertę należy sporządzić na lub wg druku załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferta, wraz 

z poniższymi dokumentami, ma zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy lub przez niego upoważnioną. 

2. Wraz z Ofertą należy złożyć: 
− Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (patrz. „Uwaga!” poniżej), 
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− Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  wraz z podaniem 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, na lub wg druku 
załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia wraz z dokumentem potwierdzającym 
wykonanie/wykonywanie usług (np. referencje). 

− Wykaz osób (…) na lub wg druku załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia wraz 
z zaświadczeniem Okręgowej Izby Radców Prawnych/Okręgowej Rady Adwokackiej o wpisie 
osoby wskazanej w ofercie (tj. radcy prawnego/adwokata) na listę radców 
prawnych/adwokatów. 

UWAGA! 

• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 
rejestru.  
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 
z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub 
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

VII. Kontakt 
Wszelkie pytania do niniejszego zamówienia należy kierować na adres: zamowienia@zdw.katowice.pl  
Zamawiający dopuszcza: 
• zadawanie pytań, jednocześnie zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na pytania zadane na 

3 dni robocze przed terminem składania ofert, 
• zmianę przedmiotu zamówienia, 
• przesunięcie terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach. 

Odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono Zaproszenie do 
składania ofert. 

VIII. Składanie ofert: 
1. Ofertę wraz z załącznikami, należy złożyć w jeden z podanych niżej sposobów: 

a) w formie elektronicznej (tj. podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych .pdf, .doc, 
.docx., .xls, .odt, .ods, .xlsx, 

b) w formie skanu dokumentów, uprzednio podpisanego, 
przesyłając za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail zamowienia@zdw.katowice.pl 
wpisując w tytule wiadomości Oferta dot. postępowania nr WP/B/220909/1.  

2. Jeśli Wykonawca wybierze sposób składania oferty, o którym mowa z p. VIII 1. b), a jego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, to w dniu podpisania Umowy złoży podpis, na przesłanej w odpowiedzi na 
Zaproszenie, ofercie wraz z załącznikami. 

3. Zaleca się, aby przy wysyłaniu oferty na adres mailowy wykonawca ustawił żądanie potwierdzenia 
dostarczenia wiadomości. 

4. Oferty należy składać do dnia 21.10.2022 r. do godz. 09:00 w jeden ze sposobów opisanych powyżej.  

IX. Kryteria oceny ofert 
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym 

zaproszeniu.  
2. W odniesieniu do Wykonawców, Zamawiający stawia następujące kryteria i ich znaczenie: 

L.P. OPIS KRYTERIÓW OCENY SYMBOL WAGA 

1. CENA OFERTY C 80% 

2. 

OBSŁUGA PRAWNA 
ZARZĄDCÓW/ZARZĄDÓW DRÓG 
SAMORZĄDOWYCH w następującym zakresie 
(łącznie): 
a) zastępstwo procesowe w krajowych 

(polskich) postępowaniach arbitrażowych 
lub pojednawczych, lub przed krajowymi 
(polskimi) sądami powszechnymi lub 
innymi krajowymi (polskimi) organami 
publicznymi, 

b) doradztwo prawne w zakresie 
przygotowania postępowań, o których 
mowa w podpunkcie a), lub gdy zachodzi 
wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, 
której dotyczy to doradztwo, stanie się 
przedmiotem tych postępowań, 

c) usługi prawne związane z wykonywaniem 
władzy publicznej. 

ZDS 20% 

RAZEM 100% 

mailto:zamowienia@zdw.katowice.pl
mailto:zamowienia@zdw.katowice.pl
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3. KRYTERIUM CENA OFERTY (C) 

• Ocena ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie dokonana wg następującej zasady: 
Cena oferty: waga 80% 

• Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium cena oferty: 80 
punktów 

• Do oceny w kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto zaoferowana przez 
wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, czyli zawierająca należny podatek od towarów 
i usług (VAT). Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma 
maksymalną ilość punktów, czyli 80 pkt.  

• Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio 
mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego: 

 
Wzór do obliczeń: 
 

C = Cn/Cx x 100 x 80%  
 

 
gdzie: 
Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców nie podlegających 

odrzuceniu 
Cx – cena przedstawiona przez badanego wykonawcę, którego oferta nie podlega odrzuceniu 

Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 
80% – waga kryterium ceny 

4. KRYTERIUM OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDCÓW/ZARZĄDÓW DRÓG SAMORZĄDOWYCH (…) 20% (ZDS) 
• OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDCÓW/ZARZĄDÓW DRÓG SAMORZĄDOWYCH (…) zostanie dokonana wg 

następującej zasady: 
• OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDCÓW/ZARZĄDÓW DRÓG SAMORZĄDOWYCH (…): waga 20% 
• Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium OBSŁUGA PRAWNA 

ZARZĄDCÓW/ZARZĄDÓW DRÓG SAMORZĄDOWYCH (…): 20 punktów 
• Do oceny w kryterium OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDCÓW/ZARZĄDÓW DRÓG SAMORZĄDOWYCH (…) 

będą brane pod uwagę zapisy zaoferowane przez Wykonawcę w Załączniku do Formularza  Ofertowego 
– Wykaz usług. Każda usługa opisana w Wykazie usług, która potwierdza świadczenie usług, na rzecz 
zarządów dróg samorządowych otrzyma 10 punktów. W kryterium: OBSŁUGA PRAWNA 
ZARZĄDCÓW/ZARZĄDÓW DRÓG SAMORZĄDOWYCH można otrzymać maksymalnie 20 punktów. 

• W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni ostatniej kolumny (WYKAZANA USŁUGA, POTWIERDZA 
ŚWIADCZENIE USŁUGI, NA RZECZ ZARZĄDCÓW/ZARZĄDÓW DRÓG SAMORZĄDOWYCH (p. IX. 4.  
ZAPROSZENIA) w Wykazie usług poprzez wpisanie TAK/NIE Zamawiający przyzna 0 punktów.  

• Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną 
ilość punktów, czyli 20. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania kryterium przypisana 
zostanie odpowiednia liczba punktów. 
 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (Sp), 

będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona według poniższego 
wzoru: 

Wzór do obliczeń: 
 

Sp = C + ZDS 

gdzie: 
Sp – Suma punktów przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty i obsługa prawna zarządcy 

(zarządu) dróg samorządowych. 
C – ilość punktów przyznana w kryterium: CENA OFERTY. 
ZDS – ilość punktów przyznana w kryterium: OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDCÓW/ZARZĄDÓW DRÓG 

SAMORZĄDOWYCH (…). 
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 
ceną. 

X. Warunki wyboru Wykonawcy  
1. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający sporządza zestawienie ofert i zamieszcza je na stronie 

internetowej, na której jest prowadzone postępowanie; 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia 

oświadczeń/dokumentów; 
3. Zamawiający może poprawić w ofercie: 

a)  oczywiste omyłki pisarskie, 
b)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

a) Wykonawca złożył więcej, niż jedną ofertę; 
b) Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów opisanych w p. VI; 
c) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny; 
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d) Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 
e) Oferta nie została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub przez niego 

upoważnioną; 
f) Oferta została złożona po terminie, 
g) Treść Oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia, 
h) Oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postepowania. 

5. Zamawiający unieważni postępowanie, w szczególności gdy: 
a) nie złożono żadnej oferty; 
b) wszystkie oferty podlegały odrzuceniu; 
c) w przypadku, o którym mowa poniżej w ppkt. 6) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 
d) cena oferty najkorzystniejszej/ oferty z najniższa ceną przewyższać będzie zaplanowany przez 

Zamawiającego budżet na realizację danego zamówienia; 
e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie umowy. 

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą 
ceną. W przypadku gdy zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona 
wzbudzała wątpliwość. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności 
w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi wystarczających 
i wyczerpujących wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną. Przez zwrot 
„wystarczające i wyczerpujące wyjaśnienia” Zamawiający rozumie umotywowane, konkretne i bardziej 
szczegółowe, aniżeli sama oferta, informacje, przekonujące, że elementy cenotwórcze podane w ofercie 
Wykonawcy są realne i wiarygodne oraz że umożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia wraz 
z przedstawieniem dowodów i obliczeń na potwierdzenie podnoszonych okoliczności. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert 
i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

9. Wykonawcy nie przysługuje przewidziana Prawem zamówień publicznych procedura odwoławcza od decyzji 
Zamawiającego o wyborze oferty. 

10. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy 
o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Wykonawcę jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa jego oferta zostanie odrzucona. 

11. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej; 
zawiadomienie jw. kieruje się również do wykonawców, którzy złożyli oferty.  

12. W przypadku unieważnienia postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamieszcza się na 
stronie internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz kieruje się do wykonawców, którzy złożyli 
oferty. 

13. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  

a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy;  

c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), 
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., 
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 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, zwanego dalej RODO  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW 
w Katowicach) z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, 40-609 Katowice; tel.: +48 (32) 78 19 211; fax.: +48 (32) 
78 19 200; e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ZDW w Katowicach – e-mail: iod@zdw.katowice.pl. 
*
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązek prawny administratora) 
oraz art. 6 ust. 1 lit. b (zawarta umowa – jeżeli dotyczy) RODO, celem oceny złożonych ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty, udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, realizacja i rozliczenie 
zamówienia oraz archiwizacji.  
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4. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

następującym kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej, a także podmiotom przetwarzającym dane, 
na podstawie umów powierzenia. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane 
każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie BIP Urzędu. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

7. Pani/Panu przysługuje prawo żądania od Administratora:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
**

,  
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***

,  
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
8. Nie przysługuje Pani/Panu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym 

nie zastosujemy wobec nich profilowania.  
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie niemożność udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy. 
 
*   Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje 

obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 
**  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani 

zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 
***

Wyjaśnienie: Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

 

 

ZATWIERDZAM: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA: 
1. wzór formularz ofertowy załącznik nr 1.  
2. wzór Wykazu usług załącznik nr 2, 
3. wzór Wykazu osób załącznik nr 3, 
4. wzór Umowy załącznik nr 4, 
5. Opis Przedmiotu Zamówienia załącznik nr 5. 

 
Otrzymują:  
1. Strona internetowa, 
2. WP – kopia, 
3. WK a/a. 
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WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Nazwa wykonawcy …………………………………....…................................................................................. 

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

Siedziba .................................................................................................................................. 

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

Adres do korespondencji *…………………………………………….……………..……………………………………………………….……. 

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

Regon ............................................ NIP .............................….. KRS …………..………………………………... 

Telefon .............................. Fax .............................................................................................. 

adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach na: 

NR POSTĘPOWANIA: WP/B/220909/1 

OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH W ZAKRESIE OKREŚLONYM 

W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

 
zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert, 

 
I. OFERUJEMY  

1. w kryterium cena: 

kwotę ryczałtową netto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

za 1 miesiąc ................... złotych x 12 miesięcy co daje ………………………..……………… złotych  

+ należny podatek VAT 23 %............................................................................... złotych 

tj. cenę ryczałtową (kwotę brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia: ................................... złotych 

(słownie: .................................................................................................................), płatną 

przelewem na konto znajdujące się na „białej liście”: 

Nazwa Banku: ……………………………………………………………………………………………………… 

Numer rachunku: __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  

2. w kryterium OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDCÓW/ZARZĄDÓW DRÓG SAMORZĄDOWYCH (…): 

POWYŻSZE NALEŻY PODAĆ W WYKAZIE USŁUG – ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT. 

II. OŚWIADCZAMY, ŻE:  

1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania 
ofert, 

2. w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:  

a) Wykonawca jest* / nie jest* wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;  

b) beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 
jest* / nie jest* osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;  

c) jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest* / nie jest* podmiot 
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 
wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany 
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

Pouczenie: 
Zamawiający informuje, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialnością karną 

i stanowi naruszenie art. 297 § 1 kk 
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III. OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. jesteśmy przedsiębiorcom: 

 mikro przedsiębiorcą ** 
 małym przedsiębiorcą ** 
 średnim przedsiębiorcą ** 
 dużym przedsiębiorcą ** 

 

2. uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na okres 30 dni, 
3. zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert i zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści 

zgodnej z załączonym do niego wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
4. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania przedmiotu 

objętego zamówieniem, 

5. zapoznaliśmy się z materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia zamieszczonymi przez 
Zamawiającego na jego stronie internetowej, 

6. akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w Zaproszeniu do składania ofert, 
7. realizacja zamówienia: 

a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego*,  
b) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego*, 

Jeśli realizacja zamówienia będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego 
wykonawca ma obowiązek: 
1) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; ………………………………………………………………. (nazwa – rodzaj) 
2) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; …………………………………………………… (wartość towaru lub usługi) …………….. 
3) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie; ……………………………………. (wskazanie stawki podatku od towaru i usługi) ……………. 
 

8. w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania 
Wykonawcy: 

 dołączamy odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru** 

 nie dołączamy ww. dokumentów, gdyż Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, jednocześnie wskazujemy dane umożliwiające dostęp do tych 
dokumentów ……………………………………………………………………………………………………………………………………………** 

 dołączamy pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów, o których mowa powyżej. ** 

 
9. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH 

PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO1)   
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  
1) 

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 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. z 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE. L. z 2021 r. Nr 74). 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

2. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, na lub wg druku załącznika nr 2 do 
niniejszego zaproszenia wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie/wykonywanie usług 
(np. referencje). 

3. Wykaz osób (…) na lub wg druku załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia wraz 
z zaświadczeniem Okręgowej Izby Radców Prawnych/Okręgowej Rady Adwokackiej o wpisie 
osoby wskazanej w ofercie (tj. radcy prawnego/adwokata) na listę radców 
prawnych/adwokatów. 

 

.........................................., dnia .......................... 
                miejscowość                   data 

 
 

……………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej / uprawnionych do reprezentowania  
wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 

 

 

 

*)   niepotrzebne skreślić 

**) właściwe zakreślić 
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WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Wykonawca: 

………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 
 

 

WYKAZ USŁUG 
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej 

i zawodowej 
 

 
Pouczenie: 
Zamawiający informuje, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialnością karną 
i stanowi naruszenie art. 297 § 1 kk. 

 
 
 
 
 
 

.........................................., dnia .......................... 
                    miejscowość                           data 

 

 
 

 
……………….………………………………………………………. 

podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy 

LP. 

RODZAJ USŁUG 
POTWIERDZAJĄCYCH WARUNEK 

ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ I 

ZAWODOWEJ ZGODNIE 

Z WYMAGANIEM ZAWARTYM W 

ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA 
OFERT (p. III. 1. d) A. 

ZAPROSZENIA) 

DATA 
(OKRES  

OD ÷ DO) 

NAZWA 

WYKONAWCY 
WYKAZUJĄCEGO 

SPEŁNIANIE 

WARUNKU 

NAZWA PODMIOTU 

NA RZECZ, KTÓREGO 

USŁUGI BYŁY 

WYKONANE 

WYKAZANA USŁUGA, 

POTWIERDZA 

ŚWIADCZENIE USŁUGI, NA 

RZECZ 
ZARZĄDCÓW/ZARZĄDÓW 

DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

(p. IX. 4.  ZAPROSZENIA) 

TAK/NIE – właściwe 
wpisać 
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WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

 
 

WYKAZ OSÓB  
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej 

i zawodowej 
 

 

LP. 
IMIĘ I 

NAZWISKO 

FUNKCJA DO PEŁNIENIA  
NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 

ZGODNIE Z OKREŚLONYM 

WARUNKAMI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 
zgodnie z p. III. 1. d) B. 

Zaproszenia (…) 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

zgodnie z p. III. 1. d) B. Zaproszenia do składania ofert 

 

KWALIFIKACJE ORAZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
Pouczenie: 
Zamawiający informuje, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialnością karną 
i stanowi naruszenie art. 297 § 1 kk 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

.........................................., dnia .......................... 
   miejscowość    data 

 
*) niepotrzebne skreślić 
 

………………….………………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej / uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 
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WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

UMOWA 
Nr WP/B/220909/1/1 

 
W dniu ………………. r. w Katowicach  

pomiędzy:  ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH 
ul. Lechicka 24 40-609 Katowice 
NIP 954-22-95-953 REGON 276303005 

zwanym dalej „Zamawiającym”/„Administratorem danych”, Zamawiającego reprezentuje: 

Pan  ……………………………… 

a  ……………………………………………………………………….. 
ul. ……………………. ……………………….. 
NIP ………………….  REGON …………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”/„Podmiotem przetwarzającym”, Wykonawcę reprezentuje: 

Pani/Pan ……………………….. 

zwanymi dalej łącznie „Stronami" 
 

została zawarta Umowa następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  

OBSŁUGA PRAWNA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH  
W ZAKRESIE OKREŚLONYM W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2. Zakres stałej (ciągłej) obsługi prawnej obejmuje: 
a) zastępstwo procesowe w krajowych (polskich) postępowaniach arbitrażowych lub pojednawczych, lub przed 

krajowymi (polskimi) sądami powszechnymi lub innymi krajowymi (polskimi) organami publicznymi, 
b) doradztwo prawne w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w podpunkcie a), lub gdy 

zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem 
tych postępowań, 

c) usługi prawne związane z wykonywaniem władzy publicznej. 
3. Powyższe dotyczy w szczególności: 

a) zastępstwa procesowego przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, 
występowania przed innymi organami orzekającymi (w tym Krajową Izbą Odwoławczą), a także 
występowania w sprawach prowadzonych przez organy egzekucyjne,  

b) sądowej i pozasądowej windykacji wierzytelności przysługujących Zamawiającemu od jego dłużników,  
c) bieżącego konsultowania z Zamawiającym strategii realizacji spraw przekazanych Wykonawcy do 

prowadzenia podczas spotkań w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu (po uprzednim 
telefonicznym lub ustnym uzgodnieniu terminu i miejsca), a także telefonicznie oraz za pomocą poczty 
elektronicznej lub wideokonferencji, 

d) doradztwa prawnego w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa w podpunkcie a), lub gdy 
zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem 
tych postępowań 

e) sporządzania pisemnych opinii prawnych w sprawach jw., 
f) bieżącego udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji spraw przekazanych Wykonawcy 

do prowadzenia, 
g) opracowywania zbiorczych informacji o prowadzonych przez Wykonawcę sprawach – w zakresie, formie i 

terminach wskazanych przez Przedstawiciela ze strony Zamawiającego. 
4. Zakres obsługi prawnej nie obejmuje prowadzenia spraw: 

a) w których Wykonawca podlega wyłączeniu, 
b) związanych z realizowanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach inwestycjami kluczowymi 

(odrębna obsługa prawna). 

§ 2 
Integralnymi składnikami Umowy są: 
a) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
b) kserokopia Oferty/Formularza Ofertowego z dnia ……………….. r. 

§ 3 
Wykonawca oświadcza, że posiada i przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia będzie utrzymywał umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. 

§ 4 

1. Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: (netto) ……………. zł (słownie: ……………… złotych i ………/100), powiększone o 
podatek VAT tj. (brutto) …………… zł (słownie: ………………… złotych i ………………./100).  
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę w Ofercie 
znajdujące się na „białej liście”: 
Nazwa Banku:  ……………………. 
Numer konta:  ………………………………… 
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Płatność zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową 

Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
przedmiotu Umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich. Zapłata będzie 
dokonywana z dołu za okresy miesięczne, w wysokości ustalonej za 1 miesiąc w Formularzu Ofertowym.  

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym 
mowa w ust. 1, może nastąpić, w formie aneksu do Umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 
usług, po dniu wejścia w życie przepisów będących przyczyną tej zmiany. 

4. Faktury, po dokonaniu ich sprawdzenia i zatwierdzenia, będą płatne przelewem, w terminie do 30 dni, licząc od 
daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. Pod pojęciem faktury rozumie się fakturę VAT jak i rachunek.  

5. Faktury wystawiane na rzecz Zamawiającego jako nabywcy tych faktur winny być wystawione (według jednego 
z poniższych wariantów) na: 
Wariant I 
Województwo Śląskie 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24 
40-609 Katowice 
NIP 954-277-00-64 
Wariant II 
Nabywca: Województwo Śląskie 
Ul. Juliusza Ligonia 46 
40-037 Katowice 
NIP 954-277-00-64 
Odbiorca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
ul. Lechicka 24 
40-609 Katowice 

6. Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w ustawie 
o podatku od towarów i usług. 

7. Faktury VAT można doręczyć osobiście, ewentualnie przesłać na adres: ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, a w 
przypadku e-faktury przesłanej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy pomocy 
poniższych danych: 
Rodzaj adresu PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP, 
Numer adresu PEF / Numer PEPOL: 954-22-95-953 
Wykonawca jest zobligowany wpisać numer Umowy na e-fakturze. 

8. Wszelkie koszty, wynikające z reprezentowania Województwa Śląskiego-Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach przez profesjonalengo pełnomocnika (radcę prawnego/adwokata), w tym w szczególności: 
zasądzone koszty zastępstwa procesowego, przyznane w ugodzie, a także w postępowaniu egzekucyjnym oraz 
w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą lub organami administracji publicznej, nie są odrębnym 
wynagrodzeniem Wykonawcy. Koszty jw. przypadają na rzecz Województwa Śląskiego-Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach.  

9. Opłaty sądowe, notarialne i egzekucyjne, przypadające od czynności podejmowanych przez Wykonawcę w 
związku z wykonywaniem Umowy, ponosić będzie bezpośrednio Zamawiający, który zobowiązuje się 
przekazywać stosowne środki finansowe w wysokości i terminach określonych na piśmie przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że uchybienie obowiązkowi określonemu w ust. 9 może spowodować 
odrzucenie bądź zwrot pisma procesowego albo innego pisma składanego w jego imieniu, ze skutkami 

przewidzianymi w odpowiednich przepisach.  

§ 5 
Wykonawca będzie świadczył usługi będące przedmiotem zamówienia w okresie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 
29.12.2023 r. 

§ 6 
1. Wykonawca będzie realizować przedmiot Umowy osobiście lub przy pomocy innych, wskazanych przez 

Wykonawcę osób, spełniających warunki określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert. 
2. Wykonawca oświadcza, że: 

a) spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty 
uprawniające go do wykonania przedmiotu Umowy (o ile wymagają tego przepisy prawa), 

b) posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną (w tym zasoby kadrowe) oraz inne 
środki, potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu Umowy, 

c) zapewni na swoje potrzeby biuro, wyposażone w niezbędne meble i sprzęt, a także dostęp do Internetu; 
koszty te uwzględniono w cenie, zawartej w Formularzu Ofertowym, 

d) uwzględnił w cenie, zawartej w Formularzu Ofertowym, wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu Umowy (w tym w szczególności: koszty ewentualnego zakwaterowania, dojazdu, wysyłania 
korespondencji, a także odbioru i zwrotu wszelkich materiałów i dokumentów oraz korespondencji, co 
opisano w ust. 6 i ust. 7). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami, a także zgodnie 

z postanowieniami złożonej Oferty; Wykonawca będzie wykonywał obowiązki określone w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, 

b) informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację 
przedmiotu Umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu Umowy, 
niezwłocznie po ich wystąpieniu, 

c) udzielania każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji 
przedmiotu Umowy; Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu Umowy na każdym 
etapie; w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonaniem przedmiotu 
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Umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu Umowy bądź odniesienia 

się do wniesionych zastrzeżeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od ich zgłoszenia, 
d) działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy, 
e) dbałości o kompletność korespondencji i prawidłowość sporządzanej dokumentacji, 
f) zapewnienia takiej organizacji realizacji przedmiotu Umowy, aby gwarantowała ona należyte wykonanie 

zadania we wszystkich sprawach objętych przedmiotem zamówienia, 
g) działania z najwyższą starannością, wynikającą z profesjonalnego charakteru swojej działalności, według 

swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, 
h) rzetelnego dbania o interesy Zamawiającego (w szczególności poprzez: wypełnianie w terminie 

wszystkich wymogów proceduralnych, pełny udział w postępowaniach), 
i) składania każdorazowo stosownych wniosków, dotyczących ustalenia kosztów, o których mowa w  § 4 

ust. 8 Umowy. 
4. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których Wykonawca realizuje usługę są zobowiązane: 

a) zachować w tajemnicy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami 
szczególnymi w zakresie prowadzonej działalności – w trakcie trwania Umowy, a także po jej rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu – treść przekazanych dokumentów oraz wszelkich informacji uzyskanych od 
Zamawiającego bądź w jakikolwiek inny sposób, podczas oraz w rezultacie wykonywania Umowy,  

b) realizować przedmiot zamówienia efektywnie oraz z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą, 
praktyką zawodową i doświadczeniem, w sposób jak najlepiej zabezpieczający interesy Zamawiającego, 

c) wykonywać swoje obowiązki bez zbędnej zwłoki, w terminach i w formach wynikających z przepisów 
prawa lub ustalonych przez organy. 

5. Wykonawca odpowiada za: 
a) jakość, terminowość i zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi czynności wykonywanych w 

ramach Umowy, 
b) za działania lub zaniechania osób, którym Wykonawca powierzy realizację usługi, jak za swoje własne. 

6. Wykonawca zobowiązany jest odebrać od Zamawiającego wszelkie materiały i dokumenty, niezbędne do 
realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest także zwrócić Zamawiającemu – wszelkie, 
będące w posiadaniu Wykonawcy, dokumenty i inne materiały, jakie zostały sporządzone, zebrane, 
opracowane lub otrzymane przez Wykonawcę w czasie trwania Umowy albo w związku lub przy okazji jej 
wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach – niezwłocznie po 
wykonaniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, a także niezwłocznie po zakończeniu sprawy, przez co należy 
rozumieć w szczególności zapłatę/wyegzekwowanie należności od strony przeciwnej. Akta spraw i postępowań, 
będących przedmiotem Umowy, Wykonawca powinien zwrócić Zamawiającemu w uporządkowanej i 
skatalogowanej formie.  

7. W przypadku otrzymywania jakiejkolwiek korespondencji, dotyczącej przedmiotu zamówienia, po zakończeniu 
realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazywać korespondencję jw. 
Zamawiającemu.   

§ 7 
1. Osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi ze strony Wykonawcy, na mocy postanowień niniejszej Umowy, 

do współpracy nad realizacją Umowy jest Pani/Pan: …………………………………….. 
2. Wykonawca oświadcza, że Pani/Pan ……………………, wskazana/wskazany/wskazani w złożonej Ofercie do 

pełnienia funkcji: PRAWNIK, posiada tytuł radcy prawnego/adwokata oraz że ww. osoba/osoby została 
wpisana/zostały wpisane  na listę radców prawnych/adwokatów, prowadzoną przez ……………………………….  w 
……………………. i nadal posiada/posiadają aktualny wpis na listę radców prawnych/adwokatów. Wykonawca 
zapewni na czas nieobecności ww. osoby/osób (na przykład: urlopu wypoczynkowego, zwolnień lekarskich, 
innych losowych wypadków), obsługę prawną przez radcę prawnego/adwokata, spełniającego warunki 

określone w Zaproszeniu do składania ofert. 
3. W skład PERSONELU WYKONAWCY, wskazanego w złożonej Ofercie, wchodzi osoba/wchodzą osoby 

dedykowana/dedykowane do obsługi organizacyjnej przedmiotu zamówienia realizowanego przez Wykonawcę, 
a mianowicie: Pani/Pan …………………………………………… 

4. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, zobowiązany jest skierować 
do wykonania przedmiotu mowy osoby, wskazane w Ofercie. 

5. W przypadku zaistnienia konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową nowym osobom 
(innym niż wskazane w Ofercie), Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić 
propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji 
zmiany osoby, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od 
kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w Zaproszeniu do składania ofert. Zmiany osoby dokonuje się w 
formie aneksu do Umowy. 

6. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osoby/osób 
wykonującej/wykonujących przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, 
w terminie 14 dni roboczych od dnia przedstawienia propozycji zmiany osoby. Powyższe odstąpienie od 
Umowy będzie traktowane jako odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez osoby, wskazane w ustępach jw., 
obowiązków wynikających z Umowy Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, zaproponować 
inne osoby. Postanowienia ust. 5 i ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego, na mocy postanowień niniejszej Umowy do współpracy 
nad realizacją Umowy są: Pani Beata Kord-Pyrcz lub jeden z pracowników Wydziału Prawnego, jako 
jednostki organizacyjnej Zamawiającego. 

9. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, na mocy postanowień niniejszej Umowy do współpracy nad 
realizacją Umowy nie mają prawa do: 
a) podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą Umową, 
b) zmian postanowień zawartej Umowy. 

§ 8 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej: 
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a) za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych do wykonania zgodnie z Umową, 

a w szczególności Opisem Przedmiotu Zamówienia – za każdy taki przypadek – w wysokości 0,15% 
wynagrodzenia netto, wskazanego w § 4 ust. 1, 

b) za niewykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, zgodnie z treścią Oferty – za każdy taki 
przypadek – w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto, wskazanego w § 4 ust. 1, 

c) z tytułu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 
wysokości 10% wynagrodzenia netto, wskazanego w § 4 ust. 1. 

2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z ww. tytułów nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia netto, 
wskazanego w § 4 ust. 1. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania, wystawionej 
przez Zamawiającego, noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kary. 

4. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności 
Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 
kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści.  

6. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie faktury, liczone od dnia 
następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana. 

§ 9 
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 
niniejszego zamówienia publicznego i jednocześnie Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie wypełniał obowiązki 
jw. w związku z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą Umową.  
1)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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119), 
(Dz. Urz. UE. L. z 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE. L. z 2021 r. Nr 74). 

§ 10 
1. W trakcie trwania niniejszej Umowy, a także po jej zakończeniu, Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot 

Umowy zobowiązują się do powstrzymywania od wszelkich działań i czynności, które mogą rodzić podejrzenie 
stronniczości lub prowadzić, nawet do potencjalnego, konfliktu interesów.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie trwania niniejszej Umowy, w postępowaniach przed sądami, 
organami administracji publicznej lub w toku jakichkolwiek negocjacji handlowych lub czynności w sprawach 
innych klientów Wykonawcy, zarówno Wykonawca, jego pracownicy oraz osoby przy pomocy których 
Wykonawca będzie realizował niniejszą Umowę, nie będą działać sprzecznie z interesami Zamawiającego. 

3. W sytuacji, gdy bez woli i wiedzy Wykonawcy interes Zamawiającego okaże się sprzeczny z interesami innego 
z klientów Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o takim fakcie, a 
Zamawiający podejmie stosowne decyzje, co do dalszego postępowania w sprawie. 

§ 11 
1. Wszystkie wiadomości i informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem usług w ramach 

Umowy, będą traktowane przez Wykonawcę bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogą zostać 
bezpośrednio lub pośrednio ujawnione komukolwiek, za wyjątkiem uzyskania uprzedniego, pisemnego 
zezwolenia wydanego przez Zamawiającego na ujawnienie informacji. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji poufnych. 
3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy sytuacji w których obowiązek ujawnienia wskazanych 

w nim informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji 
właściwej władzy publicznej. 

4. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem oraz odczytem każdą informację 
poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa (poprzez m. in. ograniczenie do nich dostępu, przesyłanie i 
przekazywanie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, przestrzeganie 
przepisów wewnętrznych dotyczących korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe niszczenie nośników 
papierowych. 

5. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o naruszeniu lub powstaniu 
zagrożenia naruszenia informacji poufnej i okolicznościach tego zdarzenia.  

§ 12 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy (dalej „Utwory”/„Opracowania”) i w ramach wynagrodzenia: 
a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów,  
b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na korzystanie z opracowań 

Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela 
Zamawiającemu praw zależnych, a także przenosi na Zamawiającego prawa zezwalania na wykonywanie 
majątkowych praw autorskich. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:  
1) z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu przez Wykonawcę poszczególnych Utworów lub ich części 
oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania Utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach 
związanych z realizacją Umowy oraz zadań Zamawiającego,  

b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie 
światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
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rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych Utworów, 
f) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawania za pośrednictwem satelity, 
h) reemisji, 
i) wypożyczania, najmu lub wymiany nośników, na których poszczególne Utwory utrwalono, 
j) wykorzystania w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy, 
l) dokonywania zmian, skrótów i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie 

wątpliwości przyjmuje się, iż Utwory powstały w celu dalszego opracowywania, 
m) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n) publicznego udostępniania Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i 

w czasie przez niego wybranym. 
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Zamawiający nabywa, w ramach 

wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których Utwory 
zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę, będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie autorskim i 
prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w 
stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego 
odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się 
ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa 
autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia 
takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie określone 
na zasadach proporcjonalności do dotychczasowego wynagrodzenia w tym zakresie zgodnie z zasadami 
obowiązującymi u Zamawiającego. 

6. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1,  Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie w 
jego imieniu praw osobistych do Utworów oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem 
Zamawiającego w zakresie obejmującym zgodę na zmiany Opracowań w zakresie niezbędnym do realizacji 
Umowy. 

7. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem 
o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do Opracowań, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione 
przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami 
obsługi prawnej. 

§ 13 
1. W razie powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. 
3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu w którym doręczono 
wypowiedzenie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 
naruszenia Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku, gdy: 
a) Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osoby/osób wykonującej/wykonujących przedmiot 

Umowy, o czym mowa w § 7 ust. 5 i ust. 6 Umowy,  
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionej przyczyny i/lub nie kontynuuje tej 

realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 
c) Wykonawca będzie działał sprzecznie z interesem Zamawiającego. 

5. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
6. Gdy usługa, z przyczyn jw., nie będzie wykonywana przez pełny miesiąc, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

za ten miesiąc proporcjonalne do czasu wykonywania usługi. 

§ 14 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

I. Postanowienia ogólne 
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 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) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. z 2018 
r. Nr 127), (Dz. Urz. UE. L. z 2021 r. Nr 74), zwanego dalej: „RODO”, dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, RODO 
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
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3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 

II.  Zakres i cel przetwarzania danych 
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy, dane osobowe w postaci: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, data i miejsce 
urodzenia, nazwisko panieńskie, seria i numer dowodu osobistego, numer prawa jazdy, numer konta 
bankowego, dane dotyczące pojazdu, dane dotyczące trzeźwości w czasie zdarzenia, dane dotyczące 
zatrudnienia, imiona rodziców, informacje o stanie zdrowia, tj. dane osób występujących w sprawach, o których 
mowa w ust. 2. 

2. Dane osobowe, powierzone przez Administratora danych, będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający 
wyłącznie w celu ewidencjonowania korespondencji, prowadzenia obsługi prawnej w sprawach powierzonych do 
prowadzenia przez Administratora danych w ramach Umowy oraz archiwizacji, tj. wyłącznie w celu realizacji 
przedmiotu Umowy. 

III. Obowiązki Podmiotu przetwarzającego  
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 
których mowa w art. 32 RODO. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b 
RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji Umowy. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych będzie 
przechowywał posiadane dane zgodnie z zapisami Umowy.  

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym zakresie 
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywać się z 
obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

7. Podmiot przetwarzający, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
Administratorowi danych w ciągu 24 h.  

IV. Prawo kontroli 
1. Administrator danych, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO, ma prawo kontroli czy środki zastosowane przez 

Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia Umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli, poprzez udział w kontroli Inspektora ochrony danych 
(IOD) lub innej osoby wyznaczonej przez Administratora danych, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego 
i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Administratora danych, nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

V.  Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora 
danych. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 
Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo 
państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo 
to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone 
na Podmiot przetwarzający w Umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie wywiązanie się ze 
spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

VI. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z 

treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o 
wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 
w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych 
powierzonych przez Administratora danych.  

VII. Okres przetwarzania danych osobowych 
Przetwarzanie danych osobowych obowiązuje od dnia zawarcia Umowy przez czas określony, tj. zgodny z okresem 
obowiązywania Umowy. 
VIII. Zasady zachowania poufności 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz 
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej („dane poufne”). 
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2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych 
w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba, że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§ 15 
Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.  

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy: 
− ustawy – Kodeks cywilny, 
− ustawy o radcach prawnych/ustawy - Prawo o adwokaturze, 
− 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 
z 2016 r. Nr 119), (Dz. Urz. UE. L. z 2018 r. Nr 127), (Dz. Urz. UE. L. z 2021 r. Nr 74). 

§ 17 
1. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć na 

drodze polubownej, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu na sąd polubowny. 
2. W przypadku gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 1 nie następuje, wszelkie spory związane 

z realizacją Umowy będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym w Katowicach. 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
2. Językiem dokumentów i porozumiewania się będzie język polski. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej 

wierzytelności. 
4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem – 3 egzemplarze 

dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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