
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

nr 1/ZPM/08/2019 na przygotowanie i zrealizowanie kontynuacji kampanii  

pt. „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje” 

 
  

 W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 1/ZPM/08/2019 proszę  
o informacje, czy zapisy zawarte w projekcie umowy są na tym etapie możliwe 
do zmiany/uspójnienia.  

 
Do wskazanych poniżej paragrafów proponujemy wprowadzenie następujących 
zmian: 
 

 §3 ust. 3 – „Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy którakolwiek  

z pozycji zrealizowanych przez Wykonawcę nie zostanie uznana za koszt 

kwalifikowany przez KOWR, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia 

faktury korygującej, pomniejszającej kwotę faktury dotyczącej danego 

działania o kwotę kosztów niekwalifikowanych/nieuznanych przez KOWR. 

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wynikającą z tego 

różnicę na rachunek bankowy Zamawiającego.”  

  

–  w przypadku, gdy nie z winy Wykonawcy wydatek nie zostanie 

zakwalifikowany, to wynagrodzenie Wykonawcy zostanie niesłusznie 

pomniejszone. Dlatego też proponujemy następującą zmianę: 

  

 „Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy którakolwiek z pozycji 

zrealizowanych przez Wykonawcę nie zostanie uznana za koszt kwalifikowany 

przez KOWR, z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

wystawienia faktury korygującej, pomniejszającej kwotę faktury dotyczącej 

danego działania o kwotę kosztów niekwalifikowanych/nieuznanych przez 

KOWR. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić 

wynikającą z tego różnicę na rachunek bankowy Zamawiającego.” 

 

Związek Polskie Mięso na tym etapie nie widzi potrzeby wprowadzania zmiany.  

 

 

 

 §5 ust. 1 – proponujemy zmianę:  

  

„Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do 

utworów, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu Umowy (dalej: 

Utwory) i Wykonawca, w odniesieniu do Utworów ponosi odpowiedzialność za 

ewentualne naruszenia praw autorskich majątkowych i osobistych osób 

trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód po 

stronie Zamawiającego powstałych na skutek lub w związku z naruszeniem 

przez Wykonawcę praw osób trzecich (w szczególności do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich uzasadnionych wydatków poniesionych przez 

Zamawiającego, a obejmujących między innymi wypłacone odszkodowanie, a 



także wszelkie koszty poniesione w związku z dochodzeniem przez osobę 

trzecią roszczeń wobec Zamawiającego). Zamawiający zobowiązany jest 

niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o zgłoszeniu przez osobę trzecią 

roszczeń, o których mowa powyżej oraz umożliwić wskazanej przez 

Wykonawcę osobie (doradcy, pełnomocnikowi) udział  

w rozmowach i negocjacjach z taką osobą trzecią lub prowadzenie sporu 

sądowego, a także współpracować z Agencją podczas prowadzenia obrony. 

Zamawiający pod rygorem utraty prawa do roszczeń regresowych wobec 

Wykonawcy nie może zaspokoić lub uznać żadnego roszczenia osoby trzeciej, 

jak również ponieść jakichkolwiek kosztów lub wydatków związanych  

z roszczeniem z wyłączeniem niezbędnych i uzasadnionych kosztów lub 

wydatków obrony przed roszczeniem. Wykonawca może prowadzić w imieniu 

Zamawiającego lub wspólnie z Zamawiającym lub jego pełnomocnikiem 

obronę lub zaspokoić roszczenie." 

 

Związek Polskie Mięso na tym etapie nie widzi potrzeby wprowadzania zmiany.  

 

 

 §5 ust. 2 ostatnie zdanie: „Licencja na Utwór zostaje udzielona z momentem 

podpisania Umowy.” 

  

 – proponujemy zmianę, że „Licencja na Utwór zostaje udzielona z momentem 

ustalenia utworów”.  

  

To z uwagi na fakt, że trudno udzielić licencji do utworu, który jeszcze nie 

został stworzony. 

 

Związek Polskie Mięso nie widzi potrzeby wprowadzania zmiany.  

 


