Załącznik nr 7

WZÓR UMOWY nr ………..
zawarta w dniu ……….2017 r. w Warszawie, (dalej: „Umowa”)
pomiędzy:
Narodowym

Centrum

przy ul. Nowogrodzkiej 47a,

Badań

i

REGON

Rozwoju

z

141032404,

siedzibą
NIP

w

Warszawie

701-007-37-77,

(00–695),

zwanym

dalej

„Zamawiającym” lub „NCBR”, reprezentowanym przez:
…………………………… - ………………………., działającego na podstawie pełnomocnictwa
nr…. z dnia………,

(kopia pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

a
................................. z siedzibą w.........................., adres: ul......................., której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy w …………………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: ………………, posiadającą NIP:……………….. oraz REGON:
……………..,
lub
………………………………………….., zamieszkałym/zamieszkałą w ……………………, adres:
ul. ……………….., posiadającym/posiadającą PESEL: ………………………, legitymującym/
legitymującą się dowodem osobistym serii ….. numer ….., wydanym przez: ……………….,
ważnym do: …………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:
………………………………………...….., adres: ul. …………………………….., posiadającą
NIP: ……………….. oraz REGON: ………………………,
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/reprezentowaną przez:
……………………………………………
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(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS lub
wydruk z CEIDG Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy)

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”,
o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Projektu p.n. Komercjalizacja
wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów
NCBR, zwanego dalej „Projektem”, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 2
(dalej: „Przedmiot Umowy”). Celem Projektu jest zbadanie wybranych zagadnień dotyczących
komercjalizacji wyników prac B+R, aspektów teoretycznych i praktycznych, doświadczeń
zagranicznych i przeprowadzenie ewaluacji ośmiu programów NCBR.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
określonymi w Umowie, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: „SOPZ”),
stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, w zakresie dotyczącym obszarów Projektu, jego celów i
rezultatów, oraz z harmonogramem zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ……… r., której kopia
stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, zwaną dalej „Ofertą”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Projektu zgodnie z wymaganiami określonymi
w Umowie przy dołożeniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter
prowadzonej przez Wykonawcę działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, ze zm., dalej „Ustawa o prawie autorskim”).
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminach określonych w SOPZ,
Ofercie i w raporcie metodologicznym (zwanym dalej: „Raportem”) przedstawionym dla
każdego modułu Projektu, będącego przedmiotem Zamówienia określonego w SOPZ.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dysponuje niezbędną wiedzą specjalistyczną i
doświadczeniem oraz posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie Projektu.
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3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności
i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani
finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację Projektu, w tym za
wysokie kwalifikacje osób kierowanych do jego wykonywania oraz dobór najlepszych środków i
metod, mających na celu zagwarantowanie realizacji Przedmiotu Umowy wysokiej jakości.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad osobami wyznaczonymi do realizacji
Przedmiotu Umowy oraz dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z ich
zatrudnieniem i wynagrodzeniem, oraz za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem
Projektu.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt z udziałem ekspertów, wskazanych w wykazie
osób, stanowiącym załącznik do Oferty. Nienależyta realizacja przez Wykonawcę zobowiązań,
stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 5
Umowy.
8. Wszelkie wnioski i rekomendacje zawarte w Projekcie, stanowią wyłącznie opinię Wykonawcy
i Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
§ 3.
1.

Wykonawca zaprezentuje Zamawiającemu projekt Raportu na warunkach określonych w
SOPZ. Po zaprezentowaniu przez Wykonawcę projektu Raportu w sposób wskazany w zdaniu
poprzedzającym, Zamawiający, biorąc pod uwagę jego treść, doprecyzuje szczegóły dotyczące
sposobu realizacji przez Wykonawcę dalszych etapów Projektu, objętego Przedmiotem
Umowy.

2.

Potwierdzeniem ustaleń, o których mowa w ust. 1 będzie akceptacja Raportu przez
Zamawiającego, zatwierdzona podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym
mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

3.

Całość prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy zostanie zakończona w terminie
zgodnym z harmonogramem Przedmiotu Umowy określonym w SOPZ i Raportach.

4.

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy Raportem a
Ofertą decydujące znaczenie mają postanowienia Raportu.
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5.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji 1, 3 i 4 modułu Projektu w
przypadku

występujących

opóźnień

w

przeprowadzaniu

Projektu

w

stosunku

do

harmonogramu realizacji Projektu określonego w SOPZ i Raporcie, na pisemny wniosek
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do opisania skali problemu i podania przyczyn
opóźnienia. Warunkiem akceptacji zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest
wykazanie przez Wykonawcę, że opóźnienie wynika z okoliczności niezależnych od
Wykonawcy. W przypadku akceptacji wniosku Wykonawcy, termin realizacji danego modułu
Projektu może zostać przesunięty jednorazowo maksymalnie o 14 dni kalendarzowych.
Zmiana, o której mowa, nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy i nie wpływa na termin
końcowy realizacji Umowy.
§ 4.
1. Strony zgodnie ustalają, że z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie w kwocie ……………. (słownie: …………….) złotych brutto, zwane
dalej „Wynagrodzeniem”.
2. Strony ustalają następujący, zgodny z Ofertą, harmonogram wypłaty Wynagrodzenia:
a) po realizacji modułu 1 Projektu oraz opracowaniu i przyjęciu przez Zamawiającego
raportu końcowego z realizacji modułu 1 Projektu –…………………… (słownie
……………….) złotych brutto;
b) po realizacji modułu 3 Projektu oraz opracowaniu i przyjęciu przez Zamawiającego
raportu końcowego z realizacji modułu 3 Projektu –………………….. (słownie
…………………..) złotych brutto;
c) po realizacji modułu 4 Projektu oraz opracowaniu i przyjęciu przez Zamawiającego
raportu końcowego z realizacji modułu 4 Projektu –………………………. (słownie
………………..) złotych brutto.
3. Strony zgodnie postanawiają, że kwota wymieniona w ust. 1, jest całkowitą kwotą
wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy oraz, że
Wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
Przedmiotu Umowy.
4. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw określonych w § 9
Umowy.
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5. Zapłata

Wynagrodzenia

nastąpi

przelewem

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy

o

numerze……………., prowadzony przez bank………, z siedzibą w ……….. w terminie 14 dni
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust.
6.
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wyników Projektu sporządzony i
podpisany bez zastrzeżeń, zgodnie z § 5 Umowy oraz harmonogramem zgodnie z Ofertą
Wykonawcy.
7. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy, nie mogą
być przenoszone na osoby trzecie.
§ 5.
1. Odbioru każdego etapu realizacji projektu dokona komisja składająca się z trzech
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, tj. osoby, której kierownik Zamawiającego (w
rozumieniu przepisu art. 2 pkt 3) Ustawy PZP, tj. Dyrektor NCBR) powierzył czynności w
postępowaniu oraz dwóch innych upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, o których
mowa w § 12 ust. 4 pkt 2 Umowy.
2. Po zakończeniu każdego etapu realizacji Projektu (modułu) oraz po akceptacji przez
Zamawiającego Raportu, o którym mowa w § 3 ust 1. Umowy, w terminie 7 dni od dnia
przekazania Zamawiającemu produktów Projektu, o których mowa w SOPZ, Strony podpiszą
protokół częściowego odbioru Przedmiotu Umowy, w tym wyników Projektu, zwany dalej
„Protokołem”. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
3. Protokół zawiera w szczególności:
1) oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;
2) wskazanie Umowy;
3) datę i miejsce jego sporządzenia;
4) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania

Przedmiotu Umowy, w tym o braku albo o istnieniu wad Projektu;
5) podpis …………………………… - ………………………., działającego na podstawie

pełnomocnictwa nr…. z dnia………, reprezentującego Zamawiającego.
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4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4, Zamawiający zgłosi w Protokole, jeżeli stwierdzi,
że Projekt wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w
szczególności w Załącznikach nr 3 i 4 do Umowy.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w Protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy
stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni, do usunięcia stwierdzonych protokołem wad
Projektu. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
6. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad w wykonaniu Projektu,
stanowi podstawę do sporządzenia protokołu bez zastrzeżeń.
7. Protokół stwierdzający wykonanie Umowy bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do wystawienia
faktury VAT, o której mowa w § 4 ust. 5 Umowy, oraz wypłaty Wynagrodzenia Wykonawcy.
8. W terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie ust. 5,
Zamawiający może od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną
w § 6 ust. 7 Umowy.
9. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole, przyjmie wyniki Projektu z
wadami, wówczas Wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości
wyników Projektu.
10.

Niezależnie od obniżenia Wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 9,

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 6 ust. 5
Umowy.
11. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu w
terminie określonym w ust. 2, Zamawiający może – w terminie 14 dni od upływu terminu
określonego w ust. 2, od Umowy odstąpić lub sporządzić jednostronny protokół odbioru.
§ 6.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, w tym w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę postanowień § 7 lub 10 Umowy, gdy pomimo pisemnego lub dokonanego za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do
wykonania Umowy, zaniechania lub usunięcia naruszeń, Wykonawca w dodatkowym
wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 5 dni, nie czyni tego – w terminie 14 dni od upływu
wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu.
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2. Niezależnie od ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;
2) złożenia przez Wykonawcę, w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego dotyczy Umowa, oświadczeń niezgodnych z prawdą - w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w
terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;
4) innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy,
powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe - w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia uchybienia;
5) gdy Wykonawca zleca wykonanie prac będących Przedmiotem Umowy innym
podmiotom lub osobom niż zaakceptowane przez Zamawiającego i nie zmienia
sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia
uchybień w terminie określonym w wezwaniu - w terminie do 14 dni od upływu
terminu określonego w wezwaniu;
6) gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być
realizowana, pomimo wezwania go przez Zamawiającego – w terminie 14 dni od
upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;
7) wystąpienia

niezależnych

od

którejkolwiek

ze

Stron

okoliczności

uniemożliwiających wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę - w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od
Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w związku ze
skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać
od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu
Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy a
Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na
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podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia od
Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu
należytego wykonania części Przedmiotu Umowy i Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy, odstąpienie od Umowy
ma skutek na przyszłość tj. nie obejmuje Umowy w części, w której Przedmiot Umowy został
należycie wykonany i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. W przypadku
ewentualnych wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Strony zgodnie
podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na
podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
5. Niezależnie od uprawnienia określonego w ust. 1, w razie niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy w całości lub w części, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę
umowną w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za
każdy przypadek naruszenia warunków Umowy, w szczególności w razie stwierdzonych w
protokole wad lub zastrzeżeń Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
Projektu, lub w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 5 ust. 5
Umowy, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 6.
6. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów
określonych w Umowie lub Załączniku nr 3 i 4 do Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę
umowną w wysokości 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
8. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie przysługującego mu wynagrodzenia o wysokość
naliczonych przez Zamawiającego kar umownych. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar
umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania
kary, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.
9. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od naliczonych kar umownych.
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§ 7.
1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć realizację Projektu w części innemu
podmiotowi, zobowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować Zamawiającego, w formie
pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w § 12 ust. 4 Umowy.
2. Wykonawca może powierzyć realizację Projektu w części innemu podmiotowi, jeżeli
Zamawiający po otrzymaniu od Wykonawcy informacji, o której mowa w ust. 1, wyrazi zgodę
lub w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji nie zgłosi sprzeciwu w formie
pisemnej.
3. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów,
którym powierzył Projekt do realizacji w części jak za własne działania lub zaniechania.
§ 8.
1. Przedmiot Umowy będzie realizowane przez osoby wskazane w wykazie osób dołączonym do
Oferty.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany składu osobowego zespołu badawczego
realizującego Projekt, wskazanego w SOPZ i Ofercie (zwanego dalej: „Zespołem”), w
przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i od osób wchodzących w
skład Zespołu, takich jak w szczególności: śmierć, długotrwała choroba lub ustanie stosunku
pracy, pod warunkiem, że:
1) Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające przyczynę zmiany składu Zespołu, tj. w
szczególności: zaświadczenie lekarskie, odpis skróconego aktu zgonu lub oświadczenie o ustaniu
stosunku pracy;
2) zaproponowane przez Wykonawcę osoby, które wejdą w skład Zespołu będą posiadały
kwalifikacje zawodowe nie mniejsze, niż osoby dotychczas wchodzące w skład Zespołu, które
zostaną przez nie zastąpione;
3) zachowany pozostanie warunek kumulatywnego spełnienia posiadania kwalifikacji
zawodowych osób wchodzących w skład Zespołu, o którym mowa w SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia składu Zespołu, w przypadkach zaistnienia
okoliczności wpływających pozytywnie na terminową lub jakościową realizację Projektu.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne uzasadnienie konieczności rozszerzenia
składu Zespołu wykonującego Przedmiot Umowy oraz przedstawić kandydatury nowych
członków Zespołu (wraz z cv) oraz zakres ich prac w realizacji Projektu.
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4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 i 3, będzie mogła zostać dokonana na pisemny wniosek
Wykonawcy oraz za zgodą Zamawiającego i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.
5. Zmiana, o której mowa w ust. 2 i 3, nie będzie podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia, o
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
§ 9.
1. Wykonawca oświadcza, że do niego należą autorskie prawa majątkowe do wszystkich
stanowiących przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem
Umowy, które nabył niezależnie od formy zatrudnienia swoich twórców, i że ma tytuł do
przeniesienia tych praw na Zamawiającego.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich stanowiących przedmiot
prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem Umowy, bez żadnych
ograniczeń czasowych i terytorialnych, zwanych dalej „Utworami”.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2, następuje z chwilą
wydania przez Wykonawcę Utworów Zamawiającemu, na wszystkich polach eksploatacji
znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim,
a w szczególności:
1) korzystanie z Utworów na potrzeby analiz, zestawień i porównań,
2) utrwalanie dowolną techniką (sporządzanie egzemplarzy, które mogłyby służyć publikacji
utworu),
3) digitalizacja, wprowadzanie do pamięci komputera,
4) sporządzanie wydruków komputerowych,
5) zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu,
6) nieodpłatne wypożyczanie lub udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy utworu,
wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z
utrwalaniem w pamięci RAM,
7) zamieszczanie Utworów na stronie internetowej Zamawiającego oraz innych stronach
internetowych dowolnie wybranych przez Zamawiającego,
8) wystawianie na publiczną prezentację, rozpowszechnianie na konferencjach oraz
szkoleniach,
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9) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych,
10) prawo do korzystania z Utworów w całości lub części oraz ich łączenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację,
tłumaczenie na inne języki, zmianę treści całości lub ich części, wraz z prawem do
dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza
jej granicami.
4. W przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży się
cudzym utworem, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub
udzieli (sub)licencji do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 3. Za
przeniesienie praw lub udzielenie (sub)licencji Wykonawcy nie należy się dodatkowe
wynagrodzenie.
5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiającego prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo do wyrażania zgody
na wykonywanie praw zależnych do utworów, w zakresie, o którym mowa w ust. 3.
6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Zamawiający nabywa prawo
własności nośników, na których zostały utrwalone utwory.
7. Utrwalone utwory Wykonawca może wykorzystywać wyłącznie do celów dokumentacyjnych.
8. Zamawiający ma prawo do korzystania i rozpowszechniania utworów oraz ich opracowania
bez oznaczania ich autorstwa.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne i usterki
Utworów, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich
praw w związku z wykonywaniem Umowy.
10. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw w związku z wykonywaniem Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z
tego tytułu.
11.

W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do
przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego
zwolnienia z udziału w procesie.
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12.

W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie,
lub też wad prawnych lub usterek utworu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od
Umowy – w terminie 30 dni od dnia ujawnienia tych okoliczności – lub żądania zwrotu
wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia
zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku, Zamawiający będzie także uprawniony do
dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.

§ 10.
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy, jak też informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
związane z Umową lub dotyczące Zamawiającego lub otrzymane od Zamawiającego w związku
z realizacją Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo
zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny
sposób i przekazane Wykonawcy (dalej: „Informacje”). Powyższe zobowiązanie pozostaje
w mocy również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, bezterminowo.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać Informacji lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne
do realizacji celów ściśle związanych ze współpracą Stron wynikającą z postanowień Umowy
oraz przypadków określonych w ust. 4 i 5.
3. Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek
Informacji, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przed zawarciem
Umowy.
4. W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji, Wykonawca
dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego żądania i jego
okolicznościach towarzyszących.
5. Jeżeli ujawnienie Informacji jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca ujawniający Informacje zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla uzyskania
wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje są ujawniane, że nie będą
ujawniane dalej.
§ 11.
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1.

W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych szczegółowo w zawartej między
Stronami umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi
Załącznik nr 6 do Umowy.

2.

Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie w
wyniku przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych niezgodnie z umową
powierzenia przetwarzania danych, o której mowa w ust. 1.
§ 12.

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji
Projektu i Umowy.
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej
informacji na temat stanu realizacji Projektu.
3. Jeżeli w toku wykonywania Projektu, Wykonawca stwierdzi istnienie okoliczności, które dają
podstawę do oceny, że jakakolwiek część Projektu nie zostanie wykonana w zakresie lub w
terminie

określonym

w

Ofercie,

niezwłocznie

pisemnie

powiadomi

o

tym

fakcie

Zamawiającego, wskazując jednocześnie przyczyny oraz prawdopodobny czas opóźnienia.
4. Do merytorycznej współpracy i koordynacji realizacji Przedmiotu Umowy, w tym do
podpisywania protokołów odbioru o których mowa w Umowie, upoważnia się:
1) ze strony Wykonawcy:
…………. ..................... ..................

…………. ............................

tel. ……………..........., fax. ………

tel. ……………............, fax. ………

e-mail: ………….…

e-mail: ………….…

2) ze strony Zamawiającego:
…………. ..................... ..................

…………. ............................

tel. ……………..........., fax. ………

tel. ……………............, fax. ………

e-mail: ………….…

e-mail: ………….…

…………. ..................... ..................
tel. ……………..........., fax. ………
e-mail: ………….…
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5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 4, następuje poprzez pisemne lub elektroniczne
powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. Strony mają obowiązek do
niezwłocznego informowania się wzajemnie o zmianie wyżej wskazanych osób w formie
pisemnej lub elektronicznej przez cały okres obowiązywania Umowy.
6. Uznaje się, że dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 4, jest poinformowaniem Stron
Umowy.

§ 13.
Zważywszy, że Umowa zawierana jest w związku z wyborem oferty Wykonawcy

1.

w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
p.n. Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja
wybranych programów NCBR zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. , dalej: „Ustawa PZP”)
Strony zgodnie przyjmują, iż, postanowienia Umowy interpretować należy z przyznaniem
pierwszeństwa postanowieniom niniejszego paragrafu.
2.

Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Projektu stanowiącego
Przedmiot Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie
tego Projektu, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie Projektu są następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
3) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że zmiany Umowy nie stanowi:
1) zmiana danych osób wskazanych do uzgodnień i koordynacji realizacji Umowy, w tym do
odbioru Projektu;
2) zmiana danych teleadresowych Stron;
3) zmiana danych rejestrowych;
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4) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron.

§ 14.
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy PZP oraz ustawy o prawie
autorskim.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5, § 8 ust. 4, § 12 ust. 5 oraz § 13 ust. 3 Umowy, zmiana
treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują
się rozstrzygać bez zbędnej zwłoki, w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości
osiągnięcia kompromisu w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, Spory te będą
rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa
Zamawiający.
5. Integralną częścią Umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1- Kopia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego;
2) Załącznik nr 2 - Wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS lub wydruk z CEIDG Wykonawcy1;
3) Załącznik nr 3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
4) Załącznik nr 4 - Kopia oferty Wykonawcy z dnia……..;
5) Załącznik nr 5 - Wzór protokołu odbioru;
6) Załącznik nr 6 -Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

…………………………………………………….
Zamawiający

1

…………………………………………………….
Wykonawca

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 - Wzór protokołu odbioru;

WZÓR - PROTOKÓŁ ODBIORU
Dnia………… w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy ul. Nowogrodzkiej 47 a w
Warszawie przedstawiciele Zamawiającego w osobach:
1. Pan/Pani…………….. – stanowisko, komórka organizacyjna
2. Pan/Pani………………- stanowisko, komórka organizacyjna
3. Pan/Pani………………- stanowisko, komórka organizacyjna
dokonali

odbioru

prac

związanych

z

realizacją

modułu

…………………….

projektu

pn……………………………………………………………, prowadzonych na podstawie umowy z
dnia

………

(nr

umowy)

przez

firmę……….

z

siedzibą

w

……………….

przy

ul……………………., stwierdzając, że praca odpowiada warunkom umowy i przyjmują ją w
imieniu Zamawiającego:
1. bez zastrzeżeń
2. z zastrzeżeniami
i tym samym rekomendują do zapłaty wystawiony rachunek w:
1. pełnej wysokości tj. ……………………… zł brutto (słownie………)
2. niepełnej wysokości
a) z powodu niedotrzymania terminu wykonania
b) z innych powodów
Uwagi dotyczące odbioru pracy znajdują się w załączniku nr 1 do protokołu.
Dokumentacja

przedstawiona

do

odbioru

pracy

znajduje

się

…………………………………………………….. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Podpisy Komisji
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w

KARTA OCENY
Tytuł badania/modułu
Instytucja zlecająca badanie
Wykonawca/y badania
Kwota badania (wartość brutto)
Termin realizacji badania (data rozpoczęcia i
zakończenia badania)
Data oceny jakości badania
Osoby/podmioty dokonujące oceny
Kryteria oceny badania

Nie
spełnia
wymagań

Częściowo spełnia
wymagania, ale
konieczne są
poprawki ze strony
wykonawcy

1. Realizacja celów badania
Czy sformułowane w zamówieniu
cele badania zostały zrealizowane?
2. Trafność
Czy treść odpowiada
zidentyfikowanym potrzebom
informacyjnym?
3. Uwzględnienie wiedzy
naukowej
Czy w trakcie realizacji badania
(na wszystkich etapach)
wykonawca odnosił się do
istniejącego stanu wiedzy dot.
Przedmiotu badania?
4. Zastosowana metodologia
Czy zastosowana metodologia i
sposób realizacji badania
(zaproponowane metody i
narzędzia) były odpowiednie dla
realizacji celów badania i
odpowiedzi na zadane pytania
badawcze/ewaluacyjne?
5. Wiarygodność danych
Czy zebrane dane są adekwatne do
zamierzonego użycia i czy ich
wiarygodność została sprawdzona?
6. Jakość analizy i wniosków
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Spełnia
wymaga
nia

Uwagi/
uzasadnienie

Czy dane ilościowe i jakościowe
zostały poddane analizie w sposób
zgodny ze standardami
metodologicznymi w tym zakresie?
7. Graficzny sposób prezentacji
danych
Czy prezentowane wykresy,
rysunki, schematy etc. zostały
prawidłowo opisane, są przejrzyste
i czytelne dla odbiorcy?
8. Przejrzystość raportu
Czy raport jest logicznie
skonstruowany, układający się w
czytelną i przejrzystą całość,
napisany w zrozumiały i
przystępny sposób?
9. Ocena streszczenia raportu
Czy streszczenie raportu napisane
jest w syntetyczny, jasny i czytelny
i czy nie przekracza zakładanej
objętości stron?
10. Ocena rekomendacji
Czy sformułowane rekomendacje
sa trafne, użyteczne, operacyjne i
możliwe do zastosowania?
11. Ocena tabeli rekomendacji
Czy tabela została opracowana w
sposób syntetyczny, jasny i
precyzyjny? Czy zawiera wszystkie
niezbędne elementy?
12. Ocena prezentacji
Czy prezentacja w sposób jasny i
czytelny przedstawia syntetyczne
wyniki badania?
13. Ocena współpracy z
wykonawcą badania
Kwestie związane z bieżącym
kontaktem w trakcie badania;
gotowość wykonawcy do
uwzględniania ewentualnych uwag
zamawiającego, terminowość
działania, elastyczność w
przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych czynników
kontekstowych
Strona 18 z 22

Załącznik nr 6 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z zawarciem przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (zwanym dalej:
„Zamawiającym”) oraz ………….. (zwanym dalej: „Wykonawcą”) w dniu ……………… Umowy
nr …………. (zwaną dalej: „Umową”), zgodnie z § 15 ust. 1 Umowy, Strony zawierają Umowę
powierzenia przetwarzania danych (zwaną dalej: „Umową w Sprawie Danych”):
1. Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) (zwaną dalej: „ustawą
o ochronie danych osobowych”) powierza Wykonawcy do przetwarzania bazy danych:
„………………………………” zawierające dane osobowe ……………………………..… .
Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje:
……………………………………
……………………………………
…………………………………….
2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, następuje wyłącznie w
zakresie niezbędnym w celu prawidłowej realizacji Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca nie
jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostępniania powierzonych
danych osobowych ani do przechowywania i sporządzania kopii bezpieczeństwa powierzonych
danych w zakresie, który nie jest konieczny do prawidłowej realizacji Umowy.
3. W związku z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, o których mowa w
ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności oraz do zastosowania
przy ich przetwarzaniu wszelkich środków technicznych i organizacyjnych przewidzianych dla
administratora danych w art. 36 - 39a ustawy o ochronie danych osobowych oraz do
przestrzegania wymogów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100 poz. 1024) (zwane dalej:
„Rozporządzeniem”) i stosowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych
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osobowych, o którym mowa w Rozporządzeniu. W zakresie przestrzegania tych przepisów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych dla administratora danych.
4. Wykonawca oświadcza, że miejscem przetwarzania danych osobowych w rozumieniu
§ 4 ust. 1 Rozporządzenia jest ……………………………………………………........... .
5. Wykonawca nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych, o których mowa
w ust.1, osobom trzecim. W przypadku powierzenia realizacji części Umowy podmiotowi
trzeciemu na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca odpowiedzialny jest za zawarcie
przez ten podmiot z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
6. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczeni jedynie
pracownicy i personel Wykonawcy posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych
osobowych (zwanymi dalej: „upoważnionymi pracownikami”). Upoważnienie wygasa z chwilą
ustania zatrudnienia upoważnionego pracownika bądź odwołania upoważnienia. Upoważnienie
nie może przekraczać zakresu czynności określonego w ust. 2.
7. Wykonawca prowadzi ewidencję upoważnionych pracowników wyznaczonych do przetwarzania
danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z
wykonywaniem Umowy.
8. Wykaz wyznaczonych upoważnionych pracowników oraz kopie wydanych im upoważnień
zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie …… dni roboczych po
zawarciu Umowy. Aktualizacje rejestru wyznaczonych upoważnionych pracowników oraz kopie
wydanych upoważnień będą dostarczane Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 5 dni
roboczych od ich udzielenia.
9. Wykonawca oświadcza, że upoważnieni pracownicy zostali zapoznani i przeszkoleni z zasad
ochrony danych osobowych. Upoważnieni pracownicy nie mogą wykonywać operacji na danych
przekraczających zakres wydanych im upoważnień ani posiadać prawa dostępu do danych w
zakresie szerszym, niż wynikałoby to z upoważnienia lub też przetwarzać danych w celu innym,
niż ten, do którego zostali upoważnieni. Za działania upoważnionych pracowników, Wykonawca
ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.
10.

W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych, o których mowa w ust.

1, powierzonych przez administratora danych, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania
najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych oraz wymogami Rozporządzenia.
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11.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu na każde żądanie informacji na

temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności do niezwłocznego
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników
obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
12.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich

przypadkach naruszenia bezpieczeństwa oraz tajemnicy danych osobowych lub ich
niewłaściwym użyciu, a także o wszelkich czynnościach związanych z danymi osobowymi
objętymi Umową w Sprawie Danych prowadzonych przed Generalnym Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub sądami.
13.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 11 i 12 Wykonawca jest

zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony danych osobowych, o
których mowa w ust. 1.
14.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) umożliwienia Zamawiającemu dokonania kontroli w miejscach, w których są przetwarzane
powierzone dane osobowe, w zakresie stosowania postanowień Umowy w Sprawie Danych,
w terminie ustalonym przez Strony, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia
kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczania danych
osobowych,
2) zastosowania się do zaleceń pokontrolnych Zamawiającego, dotyczących poprawy jakości
zabezpieczania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, o ile zalecenia te są
zgodne z przepisami prawa.
15.

Po zakończeniu realizacji Umowy, lub na pisemną prośbę Zamawiającego, Wykonawca

zwróci Zamawiającemu wszystkie nośniki z otrzymanymi danymi osobowymi, a w przypadku
sporządzenia dodatkowych kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników, które nie zostały
zwrócone Zamawiającemu.
16.

Wykonawca zobowiąże wszystkich swoich pracowników, którzy na podstawie niniejszej

Umowy w Sprawie Danych biorą udział w przetwarzaniu powierzonych mu danych osobowych,
do zachowania w poufności wszelkich uzyskanych danych osobowych i informacji.
Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązuje bezterminowo, także po
ustaniu zatrudnienia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, u Wykonawcy.
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Zamawiający

Wykonawca

…………………………………………………
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