Załącznik nr 6 wzór umowy (Nagroda za II miejsce w Hackathonie)
Umowa
w dniu ..............................2018 roku pomiędzy :
Głównym Urzędem Statystycznym z siedzibą w (00-925) Warszawie przy al. Niepodległości 208,
identyfikującym się NIP 5261040828 oraz REGON 000331501, zwanym dalej „Zamawiającym",
reprezentowanym przez:
1)

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

2)

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

1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

a

zwanymi dalej „Autorami", będącymi członkami Zespołu, którzy zajęli II miejsce podczas
Hackathonu zorganizowanego w dniach 9-10 listopada 2018 r. w siedzibie Zamawiającego
na stworzenie prototypu interaktywnej aplikacji webowej, promującego ideę Zrównoważonego
Rozwoju oraz korzystanie z danych statystycznych dotyczących wskaźników zrównoważonego
rozwoju,
została zawarta Umowa następującej treści:
§1
Autorzy oświadczają, że samodzielnie wykonali Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)
pt. prototyp interaktywnej aplikacji webowej, promujący ideę Zrównoważonego Rozwoju oraz
korzystanie z danych statystycznych dotyczących wskaźników zrównoważonego rozwoju dla
Polski i innych krajów, który został wyłoniony podczas Hackathonu zorganizowanego przez
Zamawiającego w dniach 9-10 listopada 2018 r., zwany dalej w Umowie „Utworem",
oraz że tylko im w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do Utworu, w tym
nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz prawa zależne.
§2
1. Autorzy zobowiązują się do uzupełnienia w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia
Hackathonu Utwór, o którym mowa w § 1, o poniższe elementy oraz do dokonania
następujących czynności:
1) zapewnienia poprawnego działania pełnej funkcjonalności Utworu;
2) utworzenia finalnego interfejsu użytkownika;
3) przeprowadzenia testów pod kątem usunięcia wykrytych błędów i usterek;
4) dodania funkcji informującej użytkownika o wystąpieniu błędu;
5) dostosowania Utworu do wymagań WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guideliness)
na poziomie AA;
6) uzupełnienia Utworu o wersję angielską;
7) umieszczenia wspólnie z Organizatorem Utworu na stronie internetowej Organizatora
oraz współpraca z Organizatorem przy usuwaniu ewentualnych konfliktów
oprogramowania między aplikacją a serwerem WWW lub jego środowiskiem;
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8)

przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych Utworu poprzez ich zamieszczenie na
koncie Zamawiającego w GitHub wraz z komentarzami w języku polskim i angielskim.
Komentarze w kodzie muszą opisywać wszystkie zmienne i funkcje w aplikacji
i powinny być zgodne z dobrymi praktykami dokumentowania kodu tzn. z opisu
powinno jednoznacznie wynikać do czego służy dana zmienna lub co robi dana
funkcja bez konieczności analizowania implementacji;
9) przekazania dokumentacji technicznej w języku polskim i angielskim zawierającej:
a) opis architektury Utworu;
b) instrukcję dla użytkownika;
c) specyfikację użytego środowiska programistycznego; zewnętrznych
bibliotek i innych zasobów, z których Utwór korzysta;
10) przekazania tekstu promocyjnego o Utworze;
11) przekazania filmu promującego Utwór w formacie mp4.
2. Otrzymanie przez Zamawiającego uzupełnionego Utworu o elementy wskazane w ust.1, zostanie
potwierdzone na piśmie przez Dyrektora Departamentu Edukacji i Komunikacji lub jego zastępcę
oraz każdego z Autorów Utworu w Protokole odbioru przedmiotu umowy stanowiącym załącznik
nr 2 do umowy.
3. W ciągu 6 dni roboczych od otrzymania uzupełnionego Utworu, Zamawiający może zgłosić
uwagi. Autorzy mają 4 dni robocze na dokonanie zmian oraz przekazanie Zamawiającemu
zmodyfikowanego Utworu.
4. W przypadku braku uwag, Dyrektor Edukacji i Komunikacji lub jego zastępca w imieniu
Zamawiającego zaakceptuje na piśmie przyjęcie uzupełnionego Utworu bez zastrzeżeń
w Protokole końcowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5.Niedostarczenie Zamawiającemu uzupełnionego prototypu interaktywnej aplikacji webowej
w terminach, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody.
§3
1. Autorzy oświadczają, że:
1) posiadają prawa autorskie do Utworu oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1191
z późn. zm.);
2) przysługujące im autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworu nie są w żaden
sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;
3) Utwór nie narusza praw osób trzecich oraz nie mają miejsca żadne inne
okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność wobec osób
trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania Utworu;
4) nie udzielili żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Utworu oraz
nie będą udzielać takich licencji osobom trzecim w przyszłości;
5) posiadają wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie
z opracowań Utworu;
6) nagroda pieniężna przyznana w konkursie wyczerpuje ich roszczenia z tytułu
przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych;
7) przysługujące im majątkowe prawa autorskie do Utworu nie zostały zajęte w rozumieniu
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
8) Utwór nie jest obciążony żadnymi roszczeniami innych osób i innymi prawami osób
trzecich;
9) Utwór został przez nich wykonany osobiście;
10) do dnia zawarcia
rozpowszechniony.

niniejszej

umowy

Utwór

nie

został

opublikowany

lub
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2. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Autorzy zobowiązani są do ich zaspokojenia
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
3. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Autorzy będą zobowiązani do przystąpienia
w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z
udziału w sprawie.
§4
1. Na mocy niniejszej umowy Autorzy przenoszą na Zamawiającego z chwilą wypłaty nagrody
autorskie prawa majątkowe do Utworu, na następujących polach eksploatacji:
1)

w odniesieniu do utworów niebędących programami komputerowymi:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany Utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

2) w odniesieniu do utworów będących programami komputerowymi:
a) trwałe i czasowe zwielokrotnienie programów komputerowych w całości
lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu i jakiekolwiek inne zmiany
w programach komputerowych;
c) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego
lub jego kopii;
d) wprowadzenie do sieci, w tym sieci Internet.
2. Autorzy zezwalają Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych oraz przenoszą
na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do wszystkich
utworów powstałych w wyniku wykonania umowy, na wszystkich polach eksploatacji
określonych w ust. 1.
3. Autorzy oświadczają, że Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwór
oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Autorów.
4. Autorzy zobowiązują się do niewykonywania praw osobistych do Utworu i przekazują
Zamawiającemu prawo do ich wykonywania.
5. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności
Utworu i egzemplarzy Utworu.
6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje bezwarunkowo, bez ograniczeń
co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy oraz w sposób wyłączny na rzecz Zamawiającego.
7. Autorzy udzielają Zamawiającemu licencji wyłącznej na korzystanie z wszelkich utworów
powstałych w wyniku wykonania umowy, w Polsce oraz poza jej granicami, na okres od dnia
dostarczenia (udostępnienia) Zamawiającemu Utworu do dnia przeniesienia autorskich praw
majątkowych do Utworu oraz zezwalają Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych,
na polach eksploatacji określonych w ust. 1. Zamawiający ma prawo upoważnić inne osoby
lub podmioty, do korzystania z utworów w zakresie licencji.
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8. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie
wypełniania warunków umowy.

§5
1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich wskazanych w § 4 ust. 1 polach
eksploatacji, oraz przeniesienie prawa wykonywania zależnych praw autorskich następuje
w ramach wynagrodzenia zawierającego się w nagrodzie pieniężnej w łącznej kwocie 10.000
zł. brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wynagrodzenie,
o
w następujący sposób:
1)
2)
3)
4)

którym

mowa

w

ust.

(imię
i
nazwisko
Autora)
(słownie:………………………………………………)
(imię i nazwisko Autora) - ………..
zł.
(słownie:……………………………………………)
(imię i nazwisko Autora) - ……….
zł.
(słownie:……………………………………………)
(imię i nazwisko Autora) - ………..
zł.
(słownie:……………………………………………)

1,

zostanie
-………

rozdysponowane
zł.

brutto
brutto
brutto
brutto

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie przelane na rachunki bankowe wskazane
przez Autorów Utworu w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w ciągu 14 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu końcowego, stanowiącego załącznik nr 3
do umowy.
§6
1. Zamawiający - Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208,
00 - 925 Warszawa przetwarza dane zawarte w umowie przekazane przez Autorów. Wśród tych
informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają
charakter danych osobowych.
2. W świetle informacji, o których mowa w ust. 1, Zamawiający informuje, że:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Dyrektor Generalny
Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208,
00 - 925 Warszawa.
W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD GUS, 00-925 Warszawa,
al. Niepodległości 208; e-mail: IODGUS@stat.gov.pl.
Dane osobowe zawarte w umowie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy.
Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy GUS oraz podmioty
współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających
wykonanie umowy oraz przechowywanie dokumentacji jej dotyczącej.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przez okres,
w jakim Zamawiający zobowiązany będzie przepisami prawa do przechowywania
dotyczącej jej dokumentacji, to jest przez okres 5 lat od jej zakończenia.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo
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do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do cofnięcia zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
7) Autorzy posiadają prawo wniesienia skargi, gdy uznają, iż przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do zawarcia i wykonania umowy, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości jej zawarcia.
9) Dane, które Autorzy udostępnią nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
11) Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
2. Autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie w celu
wykonania niniejszej umowy.
3. Jeżeli na etapie realizacji umowy pojawi się taka konieczność, Zamawiający będzie wymagał
od Autorów podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
§ 7
1. Informacje udostępniane Autorom w związku z realizacją przedmiotu Umowy, będą traktowane
przez Autorów jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania Umowy oraz (przez okres 5
lat jeśli jest to zasadne) po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu
na przyczynę i mogą być ujawniane wyłącznie osobom i upoważnionym przedstawicielom,
których obowiązkiem jest realizacja przedmiotu Umowy, pod rygorem pociągnięcia Autorów
do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
2. Autorzy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały
udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy i nie ujawniania ich
osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Autorów o których
mowa w ust. 1 powyżej obejmuje:
1) dane osobowe – chronione na podstawie 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 i innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
2) dane statystyczne – chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997).
3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419).
4) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa
Zamawiającego chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym
zakresie u Zamawiającego.
4. Autorzy zobowiązują się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których wejdą
w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności:
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie
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w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności.
2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Autorów, którym informacje zostaną
udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości
lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.
3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem,
zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji.
4) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających
z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
5. Autorzy zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do
Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Autorów lub osoby, którymi Autorzy się
posługują, informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy w sposób
naruszający jej postanowienia.
6. Autorzy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym
przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, pozostającym
w sprzeczności z postanowieniami Umowy.
7. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej nie
dotyczy przypadków, gdy informacje te:
1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień
Umowy;
2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu
administracji państwowej, w takim przypadku Autorzy będą zobowiązani zapewnić,
by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie
w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
8. Autorzy niezwłocznie zawiadomią Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku
udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, a także podejmą wszelkie
działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3
powyżej dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
1. Autorzy i Zamawiający przyjmują, iż prawem właściwym dla niniejszej umowy będzie prawo
polskie.
2. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025,
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
4. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane ugodowo,
a w przypadku braku dojścia do porozumienia w terminie 30 dni od dnia przedstawienia
6

propozycji ugodowej przez jedną ze Stron drugiej Stronie, przez Sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Umowę sporządzono
w …. jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego
i po jednym dla każdego z Autorów.

Podpisy stron
Zamawiający

Autorzy
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Załącznik nr 1 do umowy oświadczenie (Nagroda za II miejsce w Hackathonie)

(nazwisko i imię Autora, adres)

Warszawa dn.,

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w związku z przyznaniem mi nagrody za II miejsce w Hackathonie, który odbył się
w dniach 9-10 listopada 2018 r. w siedzibie Zamawiającego za dopracowanie prototypu
interaktywnej aplikacji webowej, promującego ideę Zrównoważonego Rozwoju oraz korzystanie
z danych statystycznych dotyczących wskaźników zrównoważonego rozwoju dla Polski i innych
krajów, przyjmuję nagrodę w kwocie ……….zł. (słownie: ).
Proszę o przelanie nagrody na rachunek bankowy:
(data i podpis Autora)
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Oświadczenie do celów podatkowych związanych z umową określoną w niniejszym załączniku.
OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH
Nazwisko.......................................................................................................................................
Imiona 1) ........................................................ 2) .........................................................................
Imię ojca ......................................... Imię matki …………………………………………...............................
Miejsce urodzenia .............................................. data ........... ............................... ...............
dzień
miesiąc
—
Nr Pesel

rok

—
nr identyfikacji

—

podatkowej NIP
Miejsce zamieszkania:
Gmina/Dzielnica ..........................................................................................................................
Ulica .................................................................... Nr domu ............. Nr mieszkania .................
Kod pocztowy ............................................. Miejscowość .......................................................
Urząd Skarbowy ..........................................................................................................................
Stwierdzam, że wszystkie dane podałem(am) zgodnie ze stanem rzeczywistym.
Odpowiedzialność karna za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana.
.........................................
(podpis)
Wypełnia Wydział Finansowo - Księgowy
Kwota rachunku brutto zł .............................................................................................................
Zwolniono od podatku % .............................................................................................................
Kwota do opodatkowania zł .........................................................................................................
Potrącono podatek od wynagrodzeń zł ........................................................................................
Potrącono składkę zdrowotną zł ..................................................................................................
Potrącono składki na ubezpieczenie społeczne zł ........................................................................
Do wypłaty zł ...............................................................................................................................
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
.......................................
(data)
(podpis)

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

Zatwierdzam do wypłaty ...................................... rozdział ........................paragraf ................ .
............................................
(data i podpis Głównego Księgowego GUS)
Dyrektora Generalnego GUS)

............................................
(data i podpis

Kwotę zł ...................................................................... słownie zł ...............................................
.......................................................................................................................................................
Otrzymałem(am) dnia ...........................................
wystawcy rachunku)

.......................................................(podpis
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Załącznik nr 2 Protokół odbioru przedmiotu umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Sporządzony w dniu …………………………… w Warszawie:
Autorzy:
1)
2)
3)
4)

Zamawiający:
Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

W odbiorze uczestniczyli:
Ze strony Autorów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ze strony Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I. Warunki odbioru Utworu:
1. Autorzy przekazali Zamawiającemu Utwór (w terminie / po terminie*) określonym
w umowie;
II. Zamawiający w stosunku do przedmiotu Umowy nie wskazuje/wskazuje* rozbieżności:
III. Zamawiający wzywa do usunięcia wyżej wskazanych rozbieżności w terminie do:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
IV. Końcowy wynik odbioru:
a. Pozytywny bez zastrzeżeń*) - Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu Umowy objętego
niniejszym protokołem i stwierdza, że został on wykonany w terminie,
b. Negatywny*) – Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy objętego niniejszym
protokołem w związku z niedopełnieniem warunków odbioru Utworu.
*Niepotrzebne skreślić
Niniejszy protokół sporządzono w …. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla
Zamawiającego i …. dla każdego z Autorów:
W imieniu Autorów

W imieniu Zamawiającego
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Załącznik nr 3 Protokół końcowy

PROTOKÓŁ KOŃCOWY
Sporządzony w dniu …………………………… w Warszawie
Autorzy:
1)
2)
3)
4)

Zamawiający:
Główny Urząd Statystyczny
Al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

W odbiorze uczestniczyli:
Ze strony Autorów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ze strony Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Końcowy wynik odbioru:
1) Autorzy, w terminie nie przekraczającym 4 dni roboczych od daty podpisania protokołu
odbioru przedmiotu umowy z dnia………………………., uzupełnili Utwór o wskazane przez
Zamawiającego rozbieżności.
2)

Zamawiający akceptuje uzupełniony Utwór bez zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono w ….. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla
Zamawiającego i …. dla każdego z Autorów.

W imieniu Autorów
Zamawiającego

W imieniu
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