Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia
WZÓR UMOWY NR ………..
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu ……………… 2018 r., w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres: ul.
Nowogrodzka

47a,

działającym

na

podstawie

ustawy

z

dnia

30

kwietnia

2010

r.

o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1447 ze zm.), posiadającym
REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „NCBR” lub „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Pana Michała Marcinkowskiego – Dyrektora Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, działającego na podstawie upoważnienia z dnia ………………
(kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego 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: ……………,
kapitał zakładowy w wysokości: …… złotych, opłacony w całości, zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym/(ą) przez:
…………………………………………...........
lub
………………………………… zamieszkałym/zamieszkałą w ………………… (…-… ………….),
przy ul. ………. posiadającym/(ą) PESEL: …………………., legitymującym/(ą) się dowodem
osobistym serii …… numer …………………, wydanym przez ……………………., ważnym
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do ………………………,

prowadzącym/(ą)

działalność

gospodarczą

pod

firmą

………………………………, przy ul. ………………, posiadającym/(ą) NIP: ………………………
oraz REGON ……………………, zwanym/(ą) dalej „Wykonawcą”,
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS lub wydruk
z CEIDG Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”

Pełnomocnik Zamawiającego oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo nie wygasło, ani nie zostało
odwołane, a jego treść nie uległa zmianie.
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie usług społecznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

§1
1.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi edukacyjnej poprzez organizację i przeprowadzenie
kursów nauki języka angielskiego (dalej jako: „Kursy”) dla pracowników Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie rekrutacji audytów
językowych kandydatów do pracy (dalej łącznie jako: „Przedmiot Umowy”).

2.

W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1)

zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych kursów nauki języka angielskiego z lektorem
polskim

i

natywnym

w

zakresie

języka

angielskiego

ogólnego/biznesowego

oraz

specjalistycznego;
2)

zorganizowania i przeprowadzenia grupowych kursów nauki języka angielskiego z lektorem
polskim i

natywnym,

w

zakresie

języka

angielskiego

ogólnego/biznesowego

oraz

specjalistycznego;
3)

przeprowadzenia audytu językowego i weryfikacji znajomości języka angielskiego na potrzeby
procesów rekrutacyjnych – w tym przygotowania i przeprowadzenia testów językowych,
pisemnych i ustnych, dla wskazanych kandydatów ubiegających się o pracę w NCBR.

3.

Kursy indywidualne oraz grupowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składają się wyłącznie z
osób wskazanych przez Zamawiającego. Minimalna liczba uczestników w grupie to 3 osoby,
maksymalna – 6 osób.
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4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
określonymi w Umowie oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej jako: „OPZ"),
którego kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
§2

1.

W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego listy uczestników
Kursów Wykonawca rozpocznie ocenę poziomu zaawansowania znajomości języka angielskiego
w formie pisemnej i/lub ustnej, którą przeprowadzi w ciągu maksymalnie 10 (dziesięciu)
kolejnych dni roboczych.

2.

W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zakończenia procedury weryfikacji poziomu
znajomości języka angielskiego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca podzieli uczestników
kursów grupowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 Umowy, na grupy w zależności od stopnia
zaawansowania i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zestawienie proponowanych grup
wraz z oceną poziomu zaawansowania.

3.

W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy zestawienia proponowanych
grup, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zaakceptuje to zestawienie lub przekaże Wykonawcy
swoje uwagi. W przypadku zaakceptowania zestawienia, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
terminy i miejsce zajęć dla poszczególnych grup zajęciowych.

4.

W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego zestawienia
proponowanych grup Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dla każdej z grup i dla
uczestników indywidualnych propozycję co najmniej 2 (dwóch) lektorów mogących poprowadzić
dane zajęcia, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje, odpowiadające wymogom
określonym w OPZ.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)

wykreślania zgłoszonych wcześniej uczestników zajęć indywidualnych i grupowych w okresie
realizacji Umowy;

2)

wskazywania nowych uczestników zajęć indywidualnych i grupowych w okresie realizacji
Umowy.

6.

Zajęcia indywidualne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 Umowy będą prowadzone według
indywidualnych harmonogramów i programów nauczania ustalonych przez uczestników
i lektorów po rozpoczęciu zajęć.

7.

Każdy uczestnik zajęć indywidualnych może w uzgodnieniu z Wykonawcą przenieść zajęcia
zaplanowane na dany dzień na wcześniejszy lub późniejszy termin.

8.

Zmiany terminów zajęć grupowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 Umowy, Zamawiający
może wprowadzać za zgodą uczestników Kursów, po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy.
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9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwoływania/przekładania zajęć na 24 godziny przed
zaplanowaną lekcją. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie wobec
Zamawiającego.

10.

Wykonawca ma prawo odwołać/przełożyć zajęcia (zarówno grupowe, jak i indywidualne)
poprzez e-mailowe powiadomienie Zamawiającego tylko w przypadku niemożności świadczenia
zajęć przez lektora prowadzącego zajęcia, której przyczyną jest choroba, uraz lub inne nagłe
i niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe wykluczające przeprowadzenie zajęć zgodnie
z harmonogramem.

11.

Odwołanie/przekładanie zaplanowanych zajęć powinno być dokonane za pomocą poczty
elektronicznej, na adresy wskazane w § 8 ust. 1 Umowy.

12.

Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia Kursów najpóźniej od dnia ….. 2018 r.

13.

Zamawiający w ramach realizacji Umowy przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji,
o którym mowa w Ogłoszeniu (dalej jako: „prawo opcji”).

§3
1. W przypadku kursów indywidualnych, zajęcia nauki języka angielskiego odbywać się będą w
siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Nowogrodzka 47A w Warszawie (00-695 Warszawa). W
przypadku kursów grupowych zajęcia prowadzone będą w salach szkoleniowych Wykonawcy
zlokalizowanych w Centrum Warszawy (Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy).
2. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-10:00 i 16:00-20:00 w
siedzibie Zamawiającego i w miejscu wskazanym przez Wykonawcę, zgodnie z ust. 1, a w
wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu akceptacji obydwu Stron Umowy, także w soboty w
ustalonych godzinach, wyłącznie w salach zapewnionych przez Wykonawcę.
§4
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz możliwości
techniczne i organizacyjne, jak również dysponuje odpowiednią kadrą lektorów zapewniającą
prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;

2)

wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności wynikającej z
zawodowego charakteru prowadzonej działalności;

3)

zapewnienia profesjonalnego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje
niezbędne do należytego wykonania Umowy.
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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

Umowy,

w tym za wysokie kwalifikacje osób kierowanych do jej wykonywania oraz dobór należytych
środków i metod, mających na celu zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy o 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
Przedmiotu Umowy.

7.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów,
którym powierzył Przedmiot Umowy do realizacji w części oraz osób, którymi się posługuje przy
realizacji Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.

8.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację Przedmiotu
Umowy.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego
poziomu nauczania, a także do:

1)

weryfikacji znajomości języka angielskiego w celu określenia odpowiedniego poziomu nauczania
i zaproponowania właściwego poziomu Kursu uczestnikom;

2)

przeprowadzenia zajęć języka angielskiego przez osoby o kwalifikacjach odpowiadających
wymogom określonym w OPZ;

3)

oceny postępów w nauce języka angielskiego uczestników zarówno kursów indywidualnych jak
i grupowych, przez przeprowadzenie 2 (dwóch) testów sprawdzających stopień znajomości
zagadnień realizowanych w trakcie semestru (w 1/3 i 2/3 Kursu);

4)

zapewnienia, najpóźniej na 2 (drugich) zajęciach, podręczników i materiałów edukacyjnych dla
każdego uczestnika Kursów;

5)

zapewnienia, przez cały okres trwania Kursu, sprzętu multimedialnego, dla każdej grupy
szkoleniowej, w celu przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych;

6)

wydania certyfikatów poświadczających ukończenie Kursu oraz przesłania w wersji
elektronicznej skanu tych certyfikatów osobie wskazanej w § 8 pkt 1 ust. 2 Umowy;

7)

zapewnienia dojazdu wykładowców na zajęcia odbywające się w siedzibie Zamawiającego.

10.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy konieczności zmiany lektora
prowadzącego zajęcia grupowe lub indywidualne. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania
zgłoszenia propozycję co najmniej 2 (dwóch) lektorów mogących poprowadzić dane zajęcia, wraz
z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje odpowiadające wymogom określonym
w OPZ.
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11.

Każdy z lektorów będzie prowadził miesięczne zestawienie zajęć wraz z listą obecności.
Zestawienia oraz listy obecności będą udostępniane przez Wykonawcę on-line, z możliwością
pobrania w wersji elektronicznej (np. w pliku Excel) i aktualizowane najpóźniej w terminie do 5
(piątego) dnia następnego miesiąca.

12.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania postępów realizacji Kursów przez
Wykonawcę oraz jakości przeprowadzanych zajęć w ramach Kursów.
§5

1.

Strony zgodnie ustalają maksymalną, całkowitą wartość wynagrodzenia należną Wykonawcy
z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy wraz z prawem opcji, na kwotę ………..
(słownie: ………….) złotych brutto, w tym:

1)

wartość

zamówienia

podstawowego

zostaje

określona

na

kwotę: ……….

(słownie: ………./100) złotych brutto;
2)

wartość zamówienia objętego prawem opcji zostaje określona na kwotę: ………….. zł brutto
(słownie: … …/100) złotych brutto. Z zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zwiększenia wynagrodzenia przeznaczonego w ramach prawa opcji o kwotę pozostałą w ramach
wynagrodzenia podstawowego.

2.

W ramach wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1, określa się następujące ceny jednostkowe
za poszczególne kursy świadczone w ramach Przedmiotu Umowy:

1)

kwota brutto za osobę za udział w indywidualnych (90 min) zajęciach dydaktycznych z języka
angielskiego ogólnego/biznesowego z lektorem polskim wynosi ……… zł (słownie
…….00/100),

2)

kwota brutto za osobę za udział w indywidualnych (90 min) zajęciach dydaktycznych z języka
angielskiego specjalistycznego z lektorem polskim wynosi ……… zł (słownie …….00/100),

3)

kwota brutto za osobę za udział w indywidualnych (90 min) zajęciach dydaktycznych z języka
angielskiego ogólnego/biznesowego z lektorem natywnym wynosi ……… zł (słownie
…….00/100),

4)

kwota brutto za osobę za udział w indywidualnych (90 min) zajęciach dydaktycznych z języka
angielskiego specjalistycznego z lektorem natywnym wynosi ……… zł (słownie …….00/100),

5)

kwota brutto za osobę za udział w grupowych (90 min) zajęciach dydaktycznych z języka
angielskiego ogólnego/biznesowego z lektorem polskim ……… zł (słownie …….00/100),

6)

kwota brutto za osobę za udział w grupowych (90 min) zajęciach dydaktycznych z języka
angielskiego specjalistycznego z lektorem polskim wynosi ……… zł (słownie …….00/100),

7)

kwota brutto za osobę za udział w grupowych (90 min) zajęciach dydaktycznych z języka
angielskiego ogólnego/biznesowego z lektorem natywnym wynosi ……… zł (słownie
…….00/100),
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8)

kwota brutto za osobę za udział w grupowych (90 min) zajęciach dydaktycznych z języka
angielskiego specjalistycznego z lektorem natywnym wynosi ……… zł (słownie …….00/100),

9)

kwota brutto za przeprowadzenie jednego audytu językowego dla jednego kandydata
ubiegającego się o pracę w NCBR wynosi ……… zł (słownie …….00/100).

3.

Strony postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1 jest maksymalną kwotą wynagrodzenia należną
Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy i stanowi górną granicę, do
jakiej Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań
wynikających z Umowy.

4.

Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych, wskazanych w ust. 2 przez cały okres
obowiązywania Umowy.

5.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie liczby i rodzaju faktycznie
zorganizowanych kursów świadczonych w ramach Przedmiotu Umowy oraz liczby
potwierdzonych przez Zamawiającego uczestników korzystających z tych usług.

6.

Wynagrodzenie określone w ust. 2, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
faktycznie zorganizowanych zajęć w ramach Kursów oraz przeprowadzonych audytów
językowych.

7.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
Umowy, w tym koszt materiałów dydaktycznych i podręczników, dojazdu lektorów do siedziby
Zamawiającego oraz do innych miejsc, w których prowadzone będą zajęcia.

8.

Strony zgodnie postanawiają, że należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w transzach
miesięcznych, obliczonych zgodnie z ust. 5.

9.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo w terminie 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia
do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami
wymienionymi w ust. 11, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie stanowił
sporządzony przez Zamawiającego protokół odbioru potwierdzający należyte wykonanie usług
świadczonych w ramach Przedmiotu Umowy, w danym miesiącu, wysłany do Wykonawcy w
formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila na adres wskazany w § 8 ust. 2 pkt 1 Umowy.

10.

Wynagrodzenie nie będzie wypłacone, jeśli do faktury nie będą załączone dokumenty wskazane
w ust. 11.

11.

Wraz z fakturą, o której mowa w ust. 9, Wykonawca dostarczy:

1)

wyliczenie godzin zajęć wykonanych na rzecz Zamawiającego w ramach Kursów, w danym
miesiącu wraz z wyszczególnieniem liczby godzin i rodzaju zajęć zrealizowanych przez
poszczególnych uczestników oraz kwot należnych za zrealizowane zajęcia dla danego
pracownika;

2)

na prośbę Zamawiającego, kopie list obecności na zajęciach odbywających się w ramach Kursów
za dany miesiąc, zawierające podpisy uczestników.
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12.

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty, o której mowa w ust. 1, w terminie realizacji
Przedmiotu Umowy, wskazanym w § 6 ust. 1 Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało
z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.

13.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.

§6
1.

Umowa zostaje zawarta na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, liczonych od daty zawarcia
Umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1
Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem ustępów
poniższych.

2.

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1
pkt 1 Umowy, w ramach zamówienia podstawowego, w terminie realizacji Przedmiotu Umowy
o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania pozostałej
kwoty wynagrodzenia w ramach prawa opcji.

3.

Po upływie terminu określonego w ust. 1 lub po wykorzystaniu kwoty zamówienia
podstawowego w terminie określonym w ust. 1,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość

zastosowania prawa opcji i przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o 12 (dwanaście)
miesięcy. O zamiarze skorzystania z tego prawa, Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie
później niż na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu realizacji Przedmiotu Umowy
wskazanego w ust. 1, e-mailem na adres wskazany w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy.
4.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w stosunku do OPZ- za zgodą obu
Stron - co do liczby kursów indywidualnych i grupowych, przy zachowaniu cen jednostkowych
określonych w Umowie i ofercie Wykonawcy.

5.

Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości Umowy,
o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

6.

W przypadku wcześniejszego wykorzystania kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5
ust. 1 Umowy i braku chęci skorzystania z prawa opcji, Umowa wygasa.
§7

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez lektorów języka angielskiego
posiadających następujące kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe:
1)

w przypadku lektorów polskich - wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: Filologia
Angielska, ukończenie Kolegium Języka Angielskiego lub Instytutu Lingwistyki Stosowanej)
oraz przygotowanie i szkolenia metodyczne;
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2)

w przypadku native speakerów wyższe wykształcenie i międzynarodowe certyfikaty i dyplomy
uprawniające do nauczania języka angielskiego, np. CELTA, DELTA lub TEFL;

3)

w przypadku metodyków - minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku metodyka.
§8

1.

Dla celów koordynacji realizacji Umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

1)

ze strony Wykonawcy: Pan/Pani ………………………………………,
tel.: ………………………….., adres e-mail: …………………………………………….;

2)

ze strony Zamawiającego: Pan/Pani ………………………………………………,
tel.: …………………………..., adres e-mail: …………………………………………..;

2.

Strony postanawiają, że osobami upoważnionymi do odbioru Przedmiotu Umowy oraz
sporządzania i wysyłania protokołów odbioru w formie e-mailowej są:

1)

ze strony Wykonawcy: Pan/Pani ………………………………………,
tel.: ………………………….., adres e-mail: …………………………………………….;

2)

ze strony Zamawiającego: Pan/Pani ………………………………………………,
tel.: …………………………..., adres e-mail: …………………………………………..;

3.

Przedstawiciele Stron wskazani w ust. 1 są upoważnieni do dokonywania bieżących ustaleń
w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, a także w zakresie niewskazanym wyraźnie w Umowie,
lecz niezbędnym do jej wykonania, z tym zastrzeżeniem, że nie są umocowani do dokonywania
zmiany warunków Umowy (w tym do podpisania aneksu do Umowy), chyba że upoważnienie takie
wynika z odrębnego pełnomocnictwa.

4.

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.

5.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1 jest równoznaczne
z poinformowaniem Stron Umowy.

6.

Osoba wskazana w ust. 1 pkt 2, jest uprawniona w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokonywać
wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy, niezastrzeżonych wprost w Umowie na rzecz
innych przedstawicieli Zamawiającego, za wyjątkiem rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od
Umowy, zmiany wysokości wynagrodzenia, zmiany zakresu rzeczowego Umowy, zmiany
Przedmiotu Umowy oraz zmiany terminu wykonania Umowy.
§9

1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach Umowy
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie.

9|Strona

2.

Wykonawca nie może rozszerzyć zakresu podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

3.

Wszelkie postanowienia Umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi
odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

4.

Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przed podwykonawcę z dalszymi
podwykonawcami.

5.

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.

6.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich
podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

7.

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcami, której treść będzie
sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy lub powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 10

1.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty albo
sprzeczny z Umową, zostanie przesłany mu przez Zamawiającego w formie elektronicznej za
pośrednictwem e-maila na adres wskazany w § 8 ust. ust. 2 pkt 1 Umowy protokół odbioru z
wyszczególnieniem stwierdzonych uchybień.

2.

Sporządzony protokół odbioru z wyszczególnieniem stwierdzonych uchybień będzie stanowić
podstawę do naliczenia przez Zamawiającego Wykonawcy kary umownej w wysokości 5.000,00
złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), za każde naruszenie.

3.

W przypadku powtarzających się zaniedbań po stronie Wykonawcy co do wykonywania
Przedmiotu Umowy, w szczególności, gdy Zamawiający w co najmniej 5 (pięciu) protokołach
odbioru, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy, zgłosi zastrzeżenia do wykonywania Przedmiotu
Umowy, Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub jednocześnie
naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1,0% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej
w § 5 ust. 1 Umowy z tytułu rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4.

W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia przez NCBR od Umowy z powodu okoliczności za
które winę ponosi Wykonawca, NCBR ma prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokości 1,0 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

5.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust 1 Umowy, o wysokość naliczonych kar umownych, choćby którakolwiek
z wierzytelności przedstawionych do potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub
niezaskarżalna. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w części wynagrodzenia
pozostałego do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary w terminie 14 (czternastu)
dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.
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6.

NCBR może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość
poniesionej przez NCBR szkody jest większa od naliczonych kar umownych.

7.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy.

8.

Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym również, gdy suma
kar umownych będzie równa lub przekroczy wysokość 35% kwoty wynagrodzenia brutto
wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy.

9.

Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy należy uznać w szczególności:

1)

wykonanie Przedmiotu Umowy z niezachowaniem terminów wynikających z Umowy lub OPZ;

2)

wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z Umową lub OPZ, w tym realizację
Umowy odbiegającą jakościowo od ustalonej przez Strony.
§ 11

1.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę i mimo
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji Umowy w
wyznaczonym terminie, nie czyni tego – w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia
upływu terminu wyznaczonego w tym wezwaniu.

2.

Ponadto Zamawiający może wypowiedzieć Umowę:

1)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w terminie
30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

2)

gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być realizowana
zgodnie z ofertą i bieżącymi ustaleniami między Stronami – w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;

3)

w przypadku innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy,
powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe – w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia uchybienia.

3.

W przypadku wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z wypowiedzeniem
Umowy, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego
przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy oraz wysokości wynagrodzenia, które Wykonawca ma
zwrócić Zamawiającemu.

4.

Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Wypowiedzenie nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego w związku
ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
§ 12
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1.

Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wobec NCBR wynikające z Umowy nie
mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody NCBR.

2.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały rozwiązać
polubownie. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany
w zdaniu poprzedzającym, spory te rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby NCBR.

3.

Pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostanie zawarta Umowa Powierzenia Przetwarzania
Danych Osobowych.

4.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4
Umowy.

5.

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, dopuszczalna jest w
sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego, nie była możliwa do przewidzenia na etapie
zawarcia Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności:
1) zmniejszeniem wysokości cen;
2) zmianą stanu prawnego regulującego Przedmiot Umowy;
3) zmianą stanu faktycznego powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji
Umowy;
4) działaniem siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości Przedmiotu
Umowy;
5) działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności;
6) rozbieżnościami lub niejasnościami w treści Umowy, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie brzmienia
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

6.

Jeżeli zmiana przepisów prawa w okresie obowiązywania Umowy powodować będzie
konieczność zmiany treści Umowy, Strony dokonają niezwłocznie zmiany Umowy w zakresie
wymaganym tymi przepisami.

7.

W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania Umowy zmian, które będą miały wpływ na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę w postaci zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr
200, poz. 1679, z późn, zm.);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany kwoty wynagrodzenia. Strona zwracająca się do drugiej Strony o
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przeprowadzenie negocjacji, winna wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na
koszty
wykonania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez
Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność zwrócenia się Wykonawcy o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.
8.

Nie stanowi zmiany Umowy:
1) rozszerzenie Oferty Wykonawcy,
2) zmiana osób i danych, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 Umowy,
3) zmiana podwykonawców, o których mowa w § 9 Umowy,
4) zmiana osób wyznaczonych do realizacji Umowy w imieniu Wykonawcy, o których mowa
w § 4 ust. 1, 5, 6 i 7 Umowy,
5) zmiany uczestników, o których mowa w § 2 ust. 1 i 5 Umowy.

9.

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwóch) dla
Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.

10.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 – kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego;

2)

Załącznik nr 2 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS lub wydruk z CEIDG Wykonawcy;

3)

Załącznik nr 3 – OPZ;

4)

Załącznik nr 4 – oferta Wykonawcy;

5)

Załącznik nr 5 – Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

Zamawiający
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Wykonawca

