Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów programów operacyjnych: POIR

UMOWA NR 28/17/US
zawarta w dniu ……………….. roku w Warszawie, zwana dalej „Umową”,
między:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa), działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1447, ze zm.),
posiadającym NIP: 7010073777 oraz numer REGON: 141032404, zwanym dalej „NCBR”
lub „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………………………,
a

……………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” a każda z osobna „Stroną”,
o następującej treści:
§ 1.
1. Celem realizacji Zamówienia, którego szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do Umowy –
Opis Przedmiotu Zamówienia, jest uzyskanie przez Zamawiającego profesjonalnej obsługi
administracyjnej w zakresie realizowanego przez Zamawiającego, jako Instytucji Pośredniczącej
w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zadania ze sfery
elektroenergetyki pn. Program „Bloki 200+”, zwanego dalej „Programem”. Szczegółowy opis
Programu znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy – Opis Programu „Bloki 200+”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Zamówienia wyłącznie za pomocą osoby
wskazanej w Wykazie kluczowych osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania
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Zamówienia (zwanych dalej: „Zespołem Wykonawcy”), stanowiącym Załącznik nr 3
do Umowy.
§ 2.
Usługi będą świadczone przez Wykonawcę w szczególności w formie konsultacji bezpośrednich
w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, weryfikacji
projektów dokumentów, udziału w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach, negocjacjach, w
terminach
i miejscach
wyznaczonych
przez
NCBR,
z
zastrzeżeniem
że zwyczajowo będą to godziny określone przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym
Załącznik nr 4 do Umowy – Oferta Wykonawcy z dnia …… 2017 roku.
§ 3.
Wykonawca realizować będzie Przedmiot Umowy, określony w § 1 i 2, przez okres 43 miesięcy
od dnia zawarcia Umowy.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego oraz procedurami wewnętrznymi
NCBR;
2) wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, jak również
w oparciu o dane i wytyczne NCBR;
3) zapewnienia profesjonalnego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że posiada odpowiednie uprawnienia, umiejętności i
kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Umowy, w tym do samodzielnego definiowania
czynności, które muszą być podjęte w celu zapewnienia prawidłowego wykonania Przedmiotu
Umowy.
3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne
uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy.
4. NCBR zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do zapewniania
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. NCBR zapewni środki infrastruktury biurowej,
sprzętowej i organizacyjnej wraz z obsługą według standardów i regulacji obowiązujących w
NCBR. Wykonawca zobowiązuje się korzystać z powierzonych mu środków i udostępnionej
infrastruktury zgodnie z wymaganiami NCBR.
5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji działań podejmowanych w trakcie
wykonywania Umowy. Ewidencję, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca
przesyła na zakończenie każdego miesiąca kalendarzowego na adres(y) e-mail:
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………………..@.............................. oraz ………………..@.............................., a także dołącza
do protokołu, o którym mowa w § 7 Umowy.
6. Strony będą działać w dobrej wierze w celu ustalenia optymalnego przebiegu współpracy
oraz w poszanowaniu ram czasowych oraz faktycznych możliwości przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy z zapewnieniem ochrony
najlepszego interesu NCBR.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie czynności związane z realizacją
obowiązków wynikających z Umowy w sposób wykluczający chociażby potencjalny konflikt
interesów Wykonawcy z interesem NCBR lub interesem publicznym.
9. Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki w czasie i miejscu, jakie będą wymagane dla należytego
wykonywania Umowy, w szczególności wskazanych przez NCBR.
10. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że nie będzie angażować się w żadną działalność, która mogłaby
negatywnie – ze względu na jej charakter lub wymiar czasu – wpływać na należyte wykonywanie
Umowy.
§ 5.
1.

Wykonawca może powierzyć realizację części Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na
zasadach, o których mowa w niniejszym paragrafie, oraz pod warunkiem zachowania przez
Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności dotyczących Informacji Poufnych, o których
mowa w § 11 Umowy. Powierzenie realizacji części Przedmiotu Umowy może nastąpić
wyłącznie w przypadku, gdy podmiot trzeci zostanie zobowiązany przez Wykonawcę
do przestrzegania postanowień Umowy, a w szczególności postanowień § 4 ust. 1-3 i ust. 6-10
Umowy oraz do zachowania poufności na zasadach opisanych § 11 Umowy.

2.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Przedmiot Umowy do realizacji w części
innemu podmiotowi, zobowiązany jest o tym niezwłocznie powiadomić NCBR, w formie
pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Przez powiadomienie NCBR rozumie się
wysłanie informacji drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w § 12 ust. 1 Umowy.

3.

Wykonawca może powierzyć do realizacji Przedmiot Umowy w części innemu podmiotowi,
jeżeli NCBR, po otrzymaniu od Wykonawcy informacji, o której mowa w ust. 2, wyrazi zgodę
w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania lub nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej w tym
terminie.

4.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów,
którym powierzył Przedmiot Umowy do realizacji w części oraz osób, którymi posługuje się
przy realizacji Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.
§ 6.
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1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, NCBR zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
całościowe w kwocie: ……….. netto (słownie: ……….. złotych 00/100), powiększone o należną
stawkę podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami będzie należny.
2. Z zastrzeżeniem ust. 7, Strony zgodnie postanawiają, że kwota wymieniona w ust. 1, jest
całkowitą kwotą wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego i pełnego wykonania
Umowy, a w szczególności obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw (oraz nośników tych
praw), zgód i zezwoleń, o których mowa w § 10 Umowy i na zasadach tam opisanych, oraz że
wynagrodzenie to pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
Umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest w 43 (słownie: w czterdziestu trzech)
równych częściach wypłacanych miesięcznie, na podstawie faktury VAT za dany miesiąc,
wystawionej i doręczonej do NCBR przez Wykonawcę. Wykonawca uprawniony jest do
wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru (o którym mowa w § 7
ust. 1 Umowy), stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy w danym miesiącu.
Wynagrodzenie płatne jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez NCBR prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT.
4. Strony zgodnie ustalają, że wysokość jednej miesięcznej części wynagrodzenia Wykonawcy, o
której mowa w ust. 3, wynosi …. zł. netto (słownie: ……. złotych 00/100), powiększone o należną
stawkę podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami będzie należny.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień zlecenia obciążenia rachunku bankowego NCBR.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
wykonania Przedmiotu Umowy.
7. W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, NCBR
dokona refundacji poniesionych przez Wykonawcę kosztów, pod warunkiem uzyskania przez
Wykonawcę uprzedniej zgody NCBR (wyrażonej przez osobę, o której mowa w § 12 ust. 1 zd. 1
Umowy), a także ich należytego udokumentowania oraz uzasadnienia (zarówno niezbędności, jak
też wysokości):
a) kosztów przejazdów i noclegów Wykonawcy, w wysokości i na zasadach ustalonych zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w
sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).
Dopuszcza się refundację kosztów przejazdu komunikacją miejscową (taxi), pod warunkiem,
że będzie to uzasadnione i niezbędne do wykonywania obowiązków;
b) kosztów szkoleń i kursów umożliwiających lepsze wykonywanie obowiązków Wykonawcy,
ponoszonych w granicach i na zasadach ustalonych z NCBR.
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8. Refundacja przez NCBR poniesionych przez Wykonawcę kosztów, o których mowa w ust. 7 pkt. a) i
b), dokonywana będzie do wyczerpania limitu środków na ten cel w wysokości 20 % wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Limit środków, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest limitem
na cały okres obowiązywania Umowy. Niewykorzystanie limitu środków, o których mowa w niniejszym
ustępie nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń Wykonawcy względem NCBR z tego tytułu.
§ 7.
1.

W terminie najpóźniej 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia danego miesiąca realizacji
Przedmiotu Umowy Strony przystąpią do sporządzenia protokołu odbioru za dany miesiąc.
Sporządzony i podpisany przez NCBR protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy
w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w § 12 ust. 2 Umowy. Wykonawca
zobowiązany jest odesłać do NCBR podpisany protokół odbioru na adres e-mail wskazany
w § 12 ust. 1 Umowy w terminie 3 (trzech) dni od dnia jego otrzymania od NCBR.

2.

Protokół odbioru zawiera w szczególności:
1) oznaczenie Wykonawcy i NCBR;
2) wskazanie Umowy;
3) stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy albo określenie, w jakim
zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany nienależycie wraz
ze wskazaniem sposobu dalszego postępowania;
4) datę sporządzenia protokołu odbioru;
5) podpisy osób upoważnionych do odbioru Przedmiotu Umowy.
Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

3.

Podpisanie przez NCBR protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do wystawienia
przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 6 ust. 3 Umowy.

4.

W przypadku podpisania przez NCBR protokołu odbioru z zastrzeżeniami lub uwagami
wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany
nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech) dni od dnia podpisania
protokołu, udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia/usunie wady,
bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Termin, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, liczony będzie od dnia przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami
lub uwagami na adres e-mail wskazany w § 12 ust. 2 Umowy.

5.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, NCBR może
rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
a także obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w § 9 ust. 2 Umowy.

6.

Jeżeli NCBR, mimo uwag lub zastrzeżeń zgłoszonych w protokole odbioru, przyjmie wykonanie
Przedmiotu Umowy, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do zakresu
wadliwości wykonania Przedmiotu Umowy.
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7.

Strony postanawiają, że w razie niepodpisania przez Wykonawcę protokołu odbioru za dany
miesiąc w terminie określonym w ust. 1 zd. ost., NCBR może w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
bezskutecznego upływu tego terminu odstąpić od Umowy lub sporządzić jednostronny protokół
odbioru.
§ 8.

1.

Dla zapewnienia należytej realizacji Umowy, NCBR zastrzega możliwość naliczenia kar
umownych z następujących tytułów:
1) niedotrzymanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu wynikającego z Umowy, w tym
wyznaczonego przez NCBR na podstawie § 4 ust. 9 Umowy, stanowi podstawę
do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1,0 % kwoty wynagrodzenia netto,
o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy (lub jakiejkolwiek jego
części), inne niż wskazane w pkt. 1, stanowi podstawę do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokości 5,0 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1
Umowy, za każdy przypadek naruszenia.

2.

Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie przysługującego mu wynagrodzenia, o którym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy o wysokość naliczonych przez NCBR kar umownych (potrącenie).

3.

NCBR może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
jeżeli wysokość szkody poniesionej przez NCBR jest większa od naliczonych kar umownych.
§ 9.

1.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy nienależycie (lub w ogóle nie
wykonuje Umowy), a pomimo wezwania go przez NCBR do należytego wykonywania Umowy,
Wykonawca nie czyni tego w wyznaczonym przez NCBR terminie, NCBR zastrzega sobie prawo
odstąpienia od Umowy – w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego w tym
wezwaniu.

2.

W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, NCBR przysługuje
prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia netto
określonego w § 6 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 Umowy.

3.

W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, NCBR zapłaci
Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie za należycie zrealizowaną część Umowy, pomniejszone
o wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 2. Postanowienie § 8 ust. 2 zd. drugie Umowy
stosuje się.

4.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, NCBR
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o takich okolicznościach.
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5.

W przypadku opisanym w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu należytego wykonania części Umowy do czasu złożenia przez NCBR oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy.
6. W przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie - tj. gdy pomimo odstąpienia od
Umowy przez NCBR Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu należytego
wykonania części Przedmiotu Umowy - NCBR zachowuje wszelkie prawa do rezultatów
świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do czasu złożenia przez
NCBR oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a odstąpienie od Umowy ma skutek na
przyszłość, tj. nie obejmuje Umowy w części, w której Przedmiot Umowy został należycie
wykonany przez Wykonawcę i Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.

7.

Po dniu wygaśnięcia Umowy, Wykonawca nie jest uprawniony bądź zobowiązany
do podejmowania jakichkolwiek czynności na rzecz NCBR.
§ 10.

1. W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, Wykonawca przenosi na NCBR całość
autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy,
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy
polach eksploatacji, a w szczególności:
1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia – wytwarzanie dowolną techniką,
w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu, użyczenie,
najem oryginału lub egzemplarzy utworów;
3) wprowadzanie do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD,
Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów
powstałych w wyniku realizacji Umowy lub z ich wykorzystaniem;
4) wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie zapisów do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internetu,
i udostępnianie ich użytkownikom takich sieci;
5) przekazywanie lub przesyłanie zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami
i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju
środków i technik;
6) publiczne udostępnianie, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w tym w trakcie prezentacji
i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych
i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym
również – z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
2. Wykonawca oświadcza, że:
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1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, ze zm.), jakimi będzie się
posługiwał w toku realizacji Umowy, a także powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji
Usług, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz
nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw
autorskich oraz dóbr osobistych tych osób;
2) w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym autorskie
prawa majątkowe lub prawa do korzystania z utworów – licencje),
oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych oraz zezwolenia
na wykonywanie praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy
realizacji Usług, a także uzyska od tych osób nieodwołalne, bezwarunkowe zezwolenia
na wykonywanie praw zależnych oraz na wprowadzenie zmian do utworów
bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie
prawa osobiste. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, iż żaden z twórców utworów
nie wycofa, ani nie ograniczy w jakikolwiek sposób udzielonych NCBR praw, zgód
i zezwoleń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Wykonawca zapewnia i
gwarantuje, iż twórcy utworów nie będą wykonywać przysługujących im osobistych
praw autorskich do utworów względem NCBR, jego następców prawnych oraz
podmiotów, którym NCBR (następca prawny) udzieli licencji na korzystanie z utworów
lub w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystanie z utworów;
3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do utworów
w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez NCBR i korzystanie na polach
eksploatacji określonych w ust. 1;
4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych, będzie wykonywał te prawa
wyłącznie dla celów realizacji Usług;
5) Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec NCBR, jego następców
prawnych oraz podmiotów, którym NCBR (następca prawny) udzieli licencji na
korzystanie z utworów lub w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystanie z utworów,
przysługujących mu osobistych praw autorskich do utworów.
3. W przypadku, gdy do stworzenia utworu będącego rezultatem Umowy, Wykonawca posłuży
się cudzym utworem, Wykonawca przeniesie na NCBR autorskie prawa majątkowe lub
udzieli sublicencji do tego utworu na polach eksploatacji określonych w ust. 1.
Za przeniesienie praw lub udzielenie sublicencji Wykonawcy nie należy się dodatkowe
wynagrodzenie.
4. Wykonawca upoważnia NCBR do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących
opracowanie utworów (wykonywanie zależnego prawa autorskiego), w zakresie wskazanym
w ust. 1, z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy
oraz bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto, Wykonawca zezwala
NCBR na dokonywanie zmian w utworze bez konieczności uzyskiwania jego odrębnej zgody
oraz bez prawa do domagania się dodatkowego wynagrodzenia.
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5. Przejście praw autorskich nastąpi z chwilą wydania egzemplarza utworu w przewidzianej
formie, w szczególności w formie elektronicznej lub papierowej, w zależności od tego,
co nastąpi pierwsze. Przejście majątkowych praw autorskich powoduje jednoczesne przejście
na NCBR własności egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji Umowy oraz
nośników, na których zostały utrwalone, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 6 ust.
1 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu z tytułu
naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia NCBR do wykonywania
praw osobistych przysługujących Wykonawcy. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, iż żaden
z twórców (współtwórców) nie będzie podnosił względem NCBR, jego następców prawnych,
ani innych podmiotów, którym NCBR udostępniło utwór, jakichkolwiek roszczeń z tytułu
naruszenia jego praw osobistych, w szczególności osobistych praw autorskich, w związku z
wykorzystaniem, rozpowszechnieniem, opracowaniem lub inną modyfikacją takich utworów.
7. W przypadku wystąpienia przeciwko NCBR przez osobę trzecią z uzasadnionymi
roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, z winy Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia NCBR od obowiązku świadczeń z tego
tytułu.
8. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów, w szczególności w ust. 7, przeciwko NCBR, Wykonawca
zobowiązany jest do przystąpienia po stronie NCBR do postępowania oraz podjęcia wszelkich
czynności w celu zwolnienia NCBR z udziału w postępowaniu.
9. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń lub zapewnień Wykonawcy zawartych
w Umowie, a także wad prawnych lub usterek utworu, NCBR będzie uprawnione do
odstąpienia od Umowy (w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o którejkolwiek z
tych okoliczności) lub żądania zwrotu wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami
w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku,
NCBR będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
§ 11.
1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem Umowy, w tym przekazywane przez NCBR, zwane dalej "Informacjami
Poufnymi", na zasadach określonych w umowie o zachowaniu poufności Informacji, stanowiącej
Załącznik nr 6 do Umowy – Wzór Umowy o zachowaniu poufności, którą Strony zawierają
równocześnie z zawarciem Umowy.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, odnosi się do Informacji Poufnych niezależnie od tego,
czy Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od NCBR, osób współpracujących z NCBR,
pracowników lub współpracowników NCBR.
3. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych obejmuje w szczególności wszelkie
opracowania, analizy, kompilacje, studia oraz inne dokumenty w takim zakresie, w jakim zawierać
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będą one jakiekolwiek Informacje Poufne lub oparte będą na Informacjach Poufnych.
4. Równocześnie z zawarciem Umowy zawierana jest umowa powierzenia przetwarzania danych
osobowych, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy – Wzór Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
§ 12.
1.

Osobą wyznaczoną do dokonywania bieżących uzgodnień i koordynacji wykonywania
Przedmiotu Umowy, w tym do wiążącego wyznaczania Wykonawcy terminów na wykonanie
poszczególnych zadań oraz ewentualną ich zmianę, jak i odbioru Przedmiotu Umowy na
podstawie
protokołu
odbioru,
o
którym
mowaw
§
7
Umowy,
jest:
…………………………………………………,
adres
e-mail:
………………..@.............................. . Osobą odpowiedzialną za kwestie techniczne związane z
Umową jest: …………………………., adres e-mail: ………………..@.............................. .

2.

Informacje w zakresie bieżących uzgodnień i koordynacji wykonywania Przedmiotu Umowy
będą przesyłane na adres e-mail Wykonawcy: ………………..@.............................. .

3.

Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej Strony, bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy.

4.

Uznaje się, iż dotarcie informacji w zakresie bieżących uzgodnień i koordynacji wykonywania
Przedmiotu Umowy do osób wskazanych w ust. 1 i 2, jest poinformowaniem Stron.
§ 13.

1.

Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej
zwłoki w drodze negocjacji, a w przypadku uznania przez jedną ze Stron niemożności
osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby NCBR.
§ 14.

1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne
lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość
wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób
oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym
sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny
lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.
3. Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych
lub bezskutecznych Umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązują się niezwłocznie
przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy
i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu Umowy. Do czasu
zakończenia negocjacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony zobowiązane będą
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do realizacji obowiązków przewidzianych w Umowie w takim zakresie, w jakim nie będzie
to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz słusznymi interesami Stron.
4. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia do treści postanowień zastępczych zastosowanie będą
miały właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
§ 15.
Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy oraz wierzytelności wobec NCBR
nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody NCBR.
§ 16.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, dokonywane są w formie pisemnej w postaci aneksów
do Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 Umowy.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, za dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
b) Załącznik nr 2 – Opis Programu „Bloki 200+”;
c) Załącznik nr 3 – Wykaz kluczowych osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania
Zamówienia;
d) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy z dnia ….. 2017 roku;
e) Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru;
f) Załącznik nr 6 – Wzór Umowy o zachowaniu poufności;
g) Załącznik nr 7 – Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1 do Umowy nr __________

Opis Przedmiotu Zamówienia
Zamawiający zamierza wykonać Program opisany w Opisie Programu Bloki 200+, stanowiącym
Załącznik nr 2 do Umowy. Dla realizacji Programu został dedykowany zespół pracowników i
współpracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego pracą ma administrować
Wykonawca.
Zadania Wykonawcy w trakcie realizacji Programu obejmują w szczególności:
1) administrowanie prac analitycznych, poszukiwawczych i badawczych prowadzonych przez
zespół Zamawiającego, w dziedzinach związanych z Programem, w celu zdefiniowania zakresu
merytorycznego Programu;
2) dokładanie należytej staranności w wysiłkach zmierzających do osiągnięcia celów stawianych
zespołowi Zamawiającego przez Program;
3) administrowanie prac nad zdefiniowaniem zakresu merytorycznego Programu, w tym założeń,
celów, funkcjonalności, kamieni milowych, wskaźników oraz zaprojektowaniu przebiegu
i zasad organizacji Programu, w tym także prowadzenie niezbędnych negocjacji
z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
4) administrowanie realizacji planów pracy zespołu Zamawiającego;
5) administrowanie systemem raportowania postępu prac nad realizacją Programu
oraz administrowanie przepływem raportów bieżących do Komitetu Sterującego Programu;
6) administrowanie dokumentacją Programu;
7) administrowanie pracami Komitetu Sterującego Programu;
8) administrowanie obsługi Komitetu Sterującego, Komisji Konkursowej oraz zespołów
eksperckich;
9) administrowanie spotkaniami informacyjnymi, konsultacjami i negocjacjami przewidzianych
w trakcie realizacji Programu;
10) administrowanie innymi sprawami związanymi z Programem we współpracy w szczególności
z zespołami i komórkami organizacyjnymi NCBR oraz z interesariuszami zewnętrznymi,
a także dbanie o przepływ informacji między tymi interesariuszami.
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