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Załącznik Nr 6
WZÓR UMOWY

Umowa nr…….. /13/PN
zawarta w dniu _______________ 2013 r. w Warszawie (zwana dalej „Umową”)
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul.
Nowogrodzkiej 47a, powołanym ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju (Dz. U Nr 96, poz. 616, z późn. zm.), zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………–……………………………….,

a
zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
_______________________________ – ___________________________,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:
Niniejsza

umowa

została

zawarta

na

skutek

wyłonienia

Wykonawcy

w przetargu przeprowadzonym w trybie nieograniczonym na podstawie art. 39 i następnych
ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759, z późn. zm.).
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie i wdrożenie do praktyki działania NCBR modelu
pomiaru efektywności dofinansowanych projektów z dziedziny prac badawczorozwojowych. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy znajduje się w załączniku nr 1 do
Umowy.
2. Umowa zostanie wykonana w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. w czterech Etapach,
zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym w ciągu 7 dni od zawarcia
Umowy.
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3. Zamawiający w terminie 7 dni od uzgodnienia harmonogramu, o którym mowa w ust. 2,
udostępni Wykonawcy dokumentację i materiały niezbędne do realizacji Umowy, w
formie elektronicznej bądź w innej formie uzgodnionej pomiędzy Stronami. Wykonawca
na każde żądanie Zamawiającego, ale nie później niż w terminie 3 dni od wykonania
Umowy albo od odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, trwale usunie, zniszczy
bądź zwróci (w przypadku przekazania w innej niż elektronicznej formie)
Zamawiającemu dokumentację i materiały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
4. Każdy z Etapów zakończy się odbiorem przez Zamawiającego prac stanowiących wyniki
danego Etapu (dalej: wyniki Etapu) szczegółowo określone w załączniku nr 1 do Umowy
i podpisaniem protokołu odbioru.
5. W przypadku uwag Zamawiającego do wyników Etapu podpisanie protokołu odbioru
nastąpi dopiero po uwzględnieniu uwag Zamawiającego przez Wykonawcę. Informacje o
uwagach, o których mowa w zdaniu poprzednim, przekazywane będą drogą e-mailową
lub faksową do osób wskazanych w § 9 Umowy.
6. Za dzień wykonania Etapu uważa się dzień podpisania protokołu odbioru.
§ 2.
1. Wykonawca

oświadcza,

że

dysponuje

niezbędną

wiedzą

i

doświadczeniem

umożliwiającymi prawidłowe wykonanie Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w
szczególności zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy, Ofertą Wykonawcy, stanowiącą
załącznik nr 2 do Umowy oraz ustalonym z Zamawiającym harmonogramem realizacji
Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2.
3. Wykonawca udostępni niezwłocznie Zamawiającemu, na każde jego żądanie, wszelkie
informacje i dokumenty dotyczące stanu realizacji Umowy.
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w roboczych
spotkaniach z Zamawiającym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
§ 3.
1. Strony uzgadniają, że wszelkie dokumenty, materiały, dane i inne informacje przekazane
Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, w formie pisemnej,
graficznej, elektronicznej lub innej, są poufne (dalej: Informacje poufne) i Wykonawca
zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 3, zarówno
podczas wykonywania Umowy, jak i po jej wykonaniu.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia
zachowania tajemnicy Informacji poufnych, w tym do zobowiązania swoich pracowników,
współpracowników, zleceniobiorców i jakiekolwiek osoby lub podmioty, z którymi
współpracuje przy wykonywaniu Umowy, do zachowania w tajemnicy Informacji
poufnych oraz podpisze zobowiązanie do zachowania poufności stanowiące załącznik nr 3
do Umowy.
3. Dopuszczalne jest ujawnienie Informacji poufnych wyłącznie w następujących
przypadkach:
1) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego zrealizowania Umowy,
2) w przypadkach wymaganych przepisami prawa.
4. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm., dalej: „Ustawa o
ochronie danych osobowych”) oraz 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) i zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie
z tymi przepisami. W szczególności do obowiązków tych należy stworzenie i stosowanie
przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich procedur i zabezpieczeń
technicznych, informatycznych i prawnych wymaganych przepisami prawa.
5. Wykonawca oświadcza, że w ramach wykonywania Umowy będzie działał zgodnie z art.
31 Ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe udostępnione przez Zamawiającego
wyłącznie
w zakresie i w celu określonym w § 1 ust. 1 Umowy.
7. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób
trzecich
w wyniku niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych lub przez ujawnienie,
przekazanie, zbycie, oferowanie do zbycia lub wykorzystanie w inny sposób niezgodnie z
postanowieniami Umowy Informacji poufnych otrzymanych od Zamawiającego.
Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Umowy lub jej rozwiązaniu
bez względu na przyczynę.
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§ 4.
1. Za

wykonanie

wszystkich

Etapów

Umowy

Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

wynagrodzenie w wysokości ………..(słownie…………….) brutto, przy czym będzie ono
płacone w częściach, tj. po wykonaniu każdego Etapu, w następującej wysokości:

1) za wykonanie Etapu I: 10%
2) za wykonanie Etapu II: 30%
3) za wykonanie Etapu III: 20%
4) za wykonanie Etapu IV: 40%
2. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy za każdy Etap
pokrywa wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku z jego realizacją oraz
obejmuje przeniesienie praw, o których mowa w § 7 Umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust.
4 Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie
danego Etapu, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia polecenia przelewu z
rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na
osoby trzecie.

§ 5.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadku gdy:
1) harmonogram, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, nie został uzgodniony w terminie
wskazanym w § 1 ust. 2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w ciągu 7 dni
od upłynięcia terminu na uzgodnienie harmonogramu;
2) Wykonawca nie dochował poufności otrzymanych informacji – w ciągu 14 dni od
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o niedochowaniu przez Wykonawcę
poufności otrzymanych informacji;
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3) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami pomimo
wezwania przez Zamawiającego do prawidłowego wykonywania Umowy – w ciągu
14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu;
4) Wykonawca zaprzestał realizacji Umowy – w ciągu 14 dni od powzięcia przez
Zamawiającego informacji o zaprzestaniu wykonywania Umowy przez Wykonawcę;
5) opóźnienie w realizacji Etapów jest dłuższe niż 14 dni – w ciągu 14 dni od zaistnienia
przyczyny uzasadniającej odstąpienie od Umowy;
2. Zamawiający ponadto zastrzega, że po otrzymaniu wyników Etapu I, II lub III i podpisaniu
protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, ma prawo w ciągu 7 dni od
podpisania protokołu odbioru odstąpić od pozostałej części Umowy. W takim przypadku
Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za wykonane Etapy.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn określonych w ust.
1 Wykonawcy nie przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia za rozpoczęty Etap i
Etapy następne, a Wykonawca zrzeka się względem Zamawiającego wszelkich roszczeń z
tego tytułu.
4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6.
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:
1) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego za wykonanie wszystkich Etapów, określonego w § 4 ust. 1, z
zastrzeżeniem, iż w przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2
Umowy nalicza się karę określoną w pkt 3;
2) opóźnienia w wykonaniu Etapów - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia
Wykonawcy za Etap, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia.
3) naruszenia któregokolwiek z postanowień § 3 Umowy – w wysokości 70 000 zł
(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia;
4) innego niż wyżej wymienione nienależytego wykonania Umowy - w wysokości 10%
wynagrodzenia Wykonawcy za Etap, którego nienależyte wykonanie dotyczy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę
przewyższającą wysokość kary umownej, na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z
przysługującego mu wynagrodzenia.
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§ 7.
1. Z dniem wypłaty wynagrodzenia za dany Etap Wykonawca przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe, wraz z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów powstałych w ramach realizacji
danego Etapu, mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego. Przeniesienie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, następuje bezterminowo na poniższych polach eksploatacji:
1) korzystanie z utworów sporządzonych w formie pisemnej i elektronicznej na potrzeby
analiz, zestawień i porównań;
2) utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu);
3) digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera;
4) sporządzenie wydruku komputerowego;
5) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci
elektronicznej, wprowadzenie do obrotu;
6) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,
wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z
utrwalaniem w pamięci RAM;
7) zamieszczenie utworów na stronie internetowej Zamawiającego;
8) wystawianie na publiczną prezentację, rozpowszechnianie na konferencjach oraz
szkoleniach;
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
dziełami, 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, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania utworów powstałych w ramach realizacji
Umowy wolnych od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń, w szczególności nieobciążonych
prawami autorskimi osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny względem
Zamawiającego za wszelkie wady prawne utworów powstałych w ramach realizacji
Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z
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naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z późn. zm., dalej: Ustawa o prawie autorskim) w związku z wykonywaniem
Umowy.
3. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i
zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
4. 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.
5. Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności
egzemplarzy, na których utrwalono utwory powstałe w ramach realizacji Umowy.
6. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory powstałe w ramach realizacji
Umowy oraz ich opracowania bez oznaczania ich autorstwa.
§ 8.
1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i kompletności
wdrożonego w ramach realizacji Etapu IV narzędzia informatycznego (dalej: narzędzie
informatyczne).
2. Udzielenie gwarancji następuje na okres roku od dnia podpisania protokołu odbioru prac
wykonanych w ramach Etapu IV.
3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że narzędzie informatyczne będzie działało poprawnie
i zobowiązuje się nieodpłatnie niezwłocznie usuwać wszelkie ujawnione w okresie
gwarancji wady.
4. Zamawiający będzie zgłaszał ujawnione wady narzędzia informatycznego na adres e-mail
lub numer fax Wykonawcy wskazany w § 9 Umowy.
§9
1. Do podejmowania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji Umowy Strony
upoważniają :
1) ze strony Zamawiającego:
Agnieszka Tokaj-Krzewska
Tel.:22 244 28 58; agnieszka.tokaj-krzewska@ncbr.gov.pl
Adres do korespondencji: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
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ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
b) ze strony Wykonawcy:
<Imię nazwisko>
<nr tel, adres e-mail>
<nr faks>
Adres do korespondencji: ……………………………………….
2. Strony mają obowiązek informowania na piśmie o zmianie danych, wskazanych w ust. 1,
w okresie trwania Umowy. W przypadku braku informacji o zmianie danych, wskazanych
w ust. 1, wszelką korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za doręczoną.
§ 10.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, muszą być dokonane
w formie aneksów do Umowy podpisanych przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
§11.
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy niedające się
rozwiązać na drodze negocjacji w ciągu 1 miesiąca od zaistnienia sporu, będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i Ustawy o prawie autorskim.
§ 13.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
§ 14.
Integralną część Umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu Umowy;
Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy;
Załącznik nr 3: Zobowiązanie do zachowania poufności
Załącznik nr 4: Wzór protokołu odbioru
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Strona 8 z 11

Oznaczenie sprawy: 22/13/PN

Załącznik nr 3
Zobowiązanie do zachowania poufności
Ze względu na wagę informacji przekazanych przez Zamawiającego w związku z realizacją
przedmiotu Umowy polegającego na opracowaniu i wdrożeniu do praktyki działania NCBR
modelu pomiaru efektywności dofinansowanych projektów z dziedziny prac badawczorozwojowych:
1. niniejszym zobowiązuję/emy się do zachowania poufności w odniesieniu do
wszelkich informacji otrzymanych od Zamawiającego w celu wykonania Umowy, w
szczególności zaś do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich dokumentów, materiałów, danych i innych
informacji przekazanych przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy,
w formie pisemnej, graficznej, elektronicznej lub innej,
2) nieujawniania,

niepublikowania

i

nieprzekazywania

osobom

trzecim

jakichkolwiek informacji otrzymanych od Zamawiającego,
3) wykorzystania materiałów i informacji otrzymanych od Zamawiającego
wyłącznie w celu wykonania Umowy.
2. Postanowienia, o których mowa w pkt 1, obowiązują w okresie wykonywania
Umowy, jak również po ich zakończeniu bezterminowo, z zastrzeżeniem ich
obowiązywania również w przypadku odstąpienia od Umowy.
3. W razie naruszenia któregokolwiek z postanowień, o których mowa w pkt 1,
zobowiązuję/emy się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości
70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych ) za każdy przypadek
naruszenia.
4. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania za
szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonej kary, na zasadach ogólnych.
………………………………………..
Data i podpis osoby upoważnionej

…..……………………………….
pieczęć firmowa
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Załącznik nr 4
PROTOKÓŁ ODBIORU

Dnia …………………………………. w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
przy ul. Nowogrodzkiej 47a w Warszawie przedstawiciele Zleceniodawcy 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 etapu nr …… zamówienia polegającego na
opracowaniu i wdrożeniu do praktyki działania NCBR modelu pomiaru efektywności
dofinansowanych projektów z dziedziny prac badawczo-rozwojowych zwanego dalej
„Zamówieniem”,

wykonanego

umowy…………….)

przez

na

firmę

podstawie

umowy

………………………..

z
z

dnia

…..………

siedzibą

(nr

…………….,

stwierdzając, że praca odpowiada warunkom umowy i przyjmują ją w imieniu
Zleceniodawcy:

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
Ewentualne uwagi dotyczące odbioru pracy znajdują się w załączniku nr I do protokołu.
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Dokumentacja

przedstawiona

do

odbioru

pracy

znajduje

się

w

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

Podpisy Komisji
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