Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług udzielania wsparcia
prawnego w zakresie następujących zagadnień:
1)

prawo nowych technologii,

2)

prawa autorskie,

3)

prawa własności przemysłowej,

4)

prawa do baz danych,

5)

prawo konkurencji;

6)

prawo gospodarcze, w tym umowy w IT;

7)

prawo Unii Europejskiej i regulacji krajowych dotyczących realizacji projektów
współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
w szczególności w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowości wyboru partnera
projektu;

8)

pomoc publiczna;

9)

zamówienia publiczne;

10) ochrona danych osobowych;
11) wykorzystanie w projektach utworów udostępnianych na otwartych licencjach (open source);
12) prawne aspekty przetwarzania w chmurze (cloud computing);
13) zarządzanie licencjami, w tym optymalizacji kosztów ponoszonych z tytułu opłat licencyjnych;
14) prawne aspekty wykorzystania metodyki agile w projektach IT;
15) prawne aspekty prowadzenia sporów i zawierania ugód;
16) prawne aspekty funkcjonowania publicznych rejestrów i ewidencji;
17) prawne aspekty informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (w tym
tworzenie i udostępnianie e-usług publicznych);
18) prawne aspekty funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej;
19) prawne aspekty cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego ze źródeł
administracyjnych, zasobów nauki oraz zasobów kultury.
2. Usługi udzielania wsparcia prawnego świadczone będą w następujących formach:
a) opracowań tj. opinii prawnych i innych dokumentów takich jak umowy, porozumienia,
dokumentacja związana z wyborem kontrahentów, w tym dokumentacja wymagana przepisami
prawa zamówień publicznych (minimalna liczba roboczogodzin: 100, maksymalna liczba
roboczogodzin: 500)
b) udziału w spotkaniach w charakterze eksperta (minimalna liczba roboczogodzin: 50, maksymalna
liczba roboczogodzin: 250)
3. Rzeczywiste wykorzystanie
Zamawiającego.

usług

będzie

zależało

od aktualnych

i

bieżących

potrzeb

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia liczby roboczogodzin pomiędzy formami usług
oraz prawo niewykorzystania łącznej maksymalnej liczby roboczogodzin.

5. Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać przewidzianą minimalną liczbę roboczogodzin
przewidzianą dla każdej z form usługi.
6. Z uwagi na cykliczność prac związanych z wdrożeniem projektów występować może kumulacja
zleceń w określonych czasie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania
maksymalnej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy lub maksymalnej liczby
roboczogodzin przeznaczonych na realizację Umowy, w zależności od tego które z tych zdarzeń
nastąpi wcześniej.

