Załącznik nr 8.1. do Ogłoszenia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
NR …………
(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu ………………. 2019 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 2018 r. poz. 1249, ze zm.), dalej: „ustawa o NCBR”,
posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „NCBR”, reprezentowanym
przez:
Pana/Panią …………… – ……………… w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, działającą na podstawie
upoważnienia z dnia ………………………..
(kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy),

oraz

NCBR + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa), adres:
ul. Nowogrodzka 47a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726754, posiadającą NIP: 7010818065 oraz
REGON: 369980780, kapitał zakładowy w wysokości 20.000,00 złotych, zwaną dalej „NCBR +”,
reprezentowaną przez uprawnionego do reprezentacji jednoosobowej:
Pana ………………………….. – Prezesa Zarządu
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS NCBR+
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)
łącznie zwanymi dalej „Zamawiającymi” a każdy z osobna „Zamawiającym”
a
……………. z siedzibą w ………….. (…-… …………..), adres: ul. ………, której akta rejestrowe prowadzi Sąd
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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 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 3 do Umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną.”
Pełnomocnik Zamawiającego oświadcza, że udzielone mu upoważnienie nie wygasło, ani nie zostało
odwołane, a jego treść nie uległa zmianie.

§ 1.
Postanowienia wstępne
1.

Strony oświadczają, że Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania
o udzielnie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm., dalej: „Ustawa Pzp”), dotyczących
zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

2.

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

§ 2.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest przygotowanie i realizacja przez Wykonawcę programu rozwoju
kompetencji

zarządzania

ludźmi

„Szef

jako

lider

zespołu”

(dalej:

„Program”)

dla

pracowników/współpracowników Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz NCBR+ Sp. z o.o. z
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siedzibą w Warszawie (dalej: „Grupa NCBR”) – zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia (dalej: „SOPZ”), stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia
…………… 2019 r., stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy (dalej łącznie: „Przedmiot Umowy”).
2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1)

przygotowania szczegółowego harmonogramu realizacji programu merytorycznego całego
Programu (dalej: „Harmonogram”), uwzględniającego terminy wskazane przez NCBR i
NCBR+, w drodze bieżących ustaleń z Zamawiającymi. Harmonogram może być zmieniany
w trakcie realizacji Umowy w drodze bieżących ustaleń Stron i nie stanowi zmiany Umowy.
Bieżące ustalenia będą dokonywane w szczególności: podczas ewentualnych spotkań w
siedzibie Zamawiających, drogą mailową (na adresy wskazane w § 15) lub telefonicznie
(numery telefonów wskazane w § 15);

2)

przeprowadzenia

działań

rozwojowych,

spotkań/szkoleń/warsztatów

(dalej:

„Wydarzenia”), określonych w SOPZ.
3. Zamawiający dopuszczają możliwość zmiany składu osobowego zespołu po stronie Wykonawcy
wskazanego w SOPZ do realizacji Przedmiotu Umowy (dalej: „Zespół”). 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.
Osoby, które zostaną przedstawione przez Wykonawcę jako zastępujące innych członków
Zespołu, zostaną ocenione przez Zamawiających zgodnie z kryteriami oceny ofert dla Programu,
zawartymi w Ogłoszeniu o zamówieniu. Osoba zastępująca musi podczas oceny, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym, otrzymać co najmniej taką samą liczbę punktów jaką otrzymała podczas
oceny ofert w postępowaniu osoba przez nią zastępowana, wskazana w Ofercie Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszczają możliwość dodania, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, do składu
osobowego Zespołu po stronie Wykonawcy wskazanego w SOPZ do realizacji Przedmiotu Umowy
nowych osób zaproponowanych przez Wykonawcę. Nowe osoby wchodzące w skład Zespołu będą
posiadały kwalifikacje odpowiadające co najmniej wymogom określonym w Ogłoszeniu w
warunkach udziału w postępowaniu. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu
dodatkowe wynagrodzenie.
5. Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 będą podlegały akceptacji Zamawiającego wyrażonej
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odpowiednie adresy e-mail wskazane
w § 15 ust. 2 pkt 2 Umowy.
6. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy NCBR i NCBR+ przewidują możliwość zastosowania prawa
opcji, o którym mowa w § 10 ust. 2-3Umowy (dalej: „Prawo opcji”).

§ 3.
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Oświadczenia i zobowiązania Stron

1.

Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do
należytego wykonania Przedmiotu Umowy;

2)

nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą
uniemożliwić wykonanie Przedmiotu Umowy.

2.

W ramach wykonania Przedmiotu Umowy, 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 należytej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności;

3)
3.

zapewnienia wysokiego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację Przedmiotu
Umowy, w tym za wysokie kwalifikacje osób kierowanych do jego wykonywania oraz dobór
najlepszych środków i metod, mających na celu zagwarantowanie wysokiej jakości realizacji
Przedmiotu Umowy.

4.

Zamawiający zobowiązują się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

5.

Strony zobowiązują się do należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy,
a także do działania w dobrej wierze i z poszanowaniem interesów drugiej Strony. Strony
zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o wszelkich okolicznościach mających
istotne znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminach określonych w SOPZ, w wersji
elektronicznej, Zamawiającym zdjęć z prowadzonych Wydarzeń, prezentacji oraz pozostałych
materiałów edukacyjno-szkoleniowych które będą wykorzystywane przez Wykonawcę do
realizacji Przedmiotu Umowy.

7.

Zamawiający zobowiązują się do uzyskania zgody na przetwarzanie wizerunku osób obecnych
na zdjęciach, o których mowa w ust. 6.

8.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, w terminach określonych w SOPZ, w wersji
elektronicznej, Zamawiającym prezentacji wniosków i zasad wypracowanych przez uczestników
podczas Wydarzeń (spisanie wszystkich wypracowanych zasad i standardów, ustaleń) w ramach
Programu.

4

9.

Wykonawca wyraża zgodę (udziela licencji wyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, na czas
nieoznaczony) na umieszczenie przez Zamawiającego materiałów, o których mowa w ust. 6
w wewnętrznych zasobach edukacyjnych Zamawiającego (np. Intranet Zamawiającego).

10.

Zamawiający wymagają, a Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia przez Wykonawcę lub
jego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę minimum 1 (jednej) osoby wykonującej w
trakcie realizacji Umowy niżej wskazane czynności, polegające na świadczeniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
917, ze zm.), takie jak:

11.

1)

koordynacja współpracy z trenerami i metodykami/diagnostami;

2)

obsługa mailowa i telefoniczna uczestników;

3)

obsługa administracyjno-logistyczna, nadzór nad kalendarzem szkoleń;

4)

współpraca z Zamawiającymi.

W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10
czynności. Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:

12.

1)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu;

2)

żądania wyjaśnień, w przypadku wątpliwości potwierdzenia ww. wymogu;

3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 10
czynności, w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego
wezwania e-mailem na adres wskazany w § 15 ust. 2 pkt 2 Umowy, oświadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie Zamawiającego.

13.

W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 12, niezgodnego z prawdą
Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o niezgodności z prawdą oświadczenia oraz
naliczenia Wykonawcy kary umownej, na zasadach określonych w § 8 ust. 2 Umowy.

14.

Zamawiający zastrzegają sobie prawo do wymiany, na każdym etapie realizacji Programu,
wcześniej zgłoszonych uczestników (dalej: „Uczestnik”) Programu na nowych.

15.

Wydarzenia będą prowadzone według Harmonogramu i programów poszczególnych Wydarzeń
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
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16.

Zmiany terminów poszczególnych Wydarzeń będą wprowadzane po uzgodnieniach z
Wykonawcą i za zgodą Zamawiających wyrażoną za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej na odpowiednie adresy e-mail wskazane w § 15 ust. 2 pkt 2 Umowy. Zamawiający
zastrzegają sobie prawo do odwołania terminu zajęć, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej na odpowiednie adresy e-mail wskazane w § 15 ust. 2 pkt 2 Umowy, maksymalnie
na 15 dni roboczych przed planowanymi zajęciami. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie
przysługiwało żadne roszczenie wobec Zamawiających. Nowy termin odwołanych zajęć zostanie
ustalony zgodnie z zasadami określonymi w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu.

17.

Wykonawca ma prawo do zmiany terminu Wydarzeń tylko w przypadku niemożności
prowadzenia Wydarzeń przez metodyka/diagnostę lub trenera prowadzącego Wydarzenie,
której przyczyną jest choroba, uraz lub inne nagłe i niemożliwe do przewidzenia zdarzenia
losowe wykluczające przeprowadzenie zajęć zgodnie z Harmonogramem. Zmiana terminu
będzie dokonana po uzgodnieniach z Wykonawcą i za zgodą Zamawiających wyrażoną za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odpowiednie adresy e-mail wskazane w
§ 15 ust. 2 pkt 2 Umowy.

18.

Wydarzenia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku, a w wyjątkowych
przypadkach, po uzyskaniu akceptacji Zamawiających, ewentualnie w soboty.

19.

Zamawiający zastrzegają sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy konieczności zmiany
metodyka/diagnosty lub trenera prowadzącego Wydarzenie lub koordynatora Programu. W
przypadku otrzymania takiego zgłoszenia Wykonawca przedstawi Zamawiającym najpóźniej w
terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia propozycję co najmniej 2 (dwóch)
osób mogących zastąpić ww. osoby wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje
odpowiadające co najmniej wymogom określonym w Ogłoszeniu w warunkach udziału w
postępowaniu. W dalszej kolejności, osoby, które zostaną przedstawione przez Wykonawcę jako
zastępujące innych członków Zespołu, zostaną ocenione przez Zamawiającym zgodnie z
kryteriami oceny ofert dla Programu, zawartymi w Ogłoszeniu o zamówieniu. Osoba zastępująca
musi podczas oceny, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, otrzymać co najmniej taką samą
liczbę punktów jaką otrzymała podczas oceny ofert w postępowaniu osoba przez nią
zastępowana, wskazana w Ofercie Wykonawcy. W terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od
otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia propozycji co najmniej 2 (dwóch) nowych osób,
Zamawiający dokonają, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odpowiednie
adresy e-mail wskazane w § 15 ust. 2 pkt 2 Umowy, akceptacji jednej z nich lub odrzucenia
obydwu. Jeśli Zamawiający odrzucą przedstawione dwie osoby, będą miały zastosowanie
ponownie zapisy powyżej.
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20.

Zamawiający zastrzegają sobie możliwość kontrolowania postępów realizacji Programu przez
Wykonawcę oraz jakości prowadzonych Wydarzeń w ramach Programu, w szczególności poprzez
badania ankietowe i rozmowy z uczestnikami prowadzone we własnym zakresie, bieżący kontakt
z Wykonawcą.

21.

Zamawiający zastrzegają sobie możliwość uczestniczenia przedstawiciela Zamawiających w
Wydarzeniach w roli obserwatora lub w roli trenera/moderatora współprowadzącego dane
Wydarzenie. W przypadku trenera/moderatora ze strony Zamawiających Wykonawca włączy tę
osobę w proces przygotowania danego Wydarzenia.

22.

Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązuje się do przestrzegania
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

23.

Zmiany w realizacji Przedmiotu Umowy, które zgodnie z Umową oraz z SOPZ wymagają
akceptacji Zamawiających, będą akceptowane przez Zamawiających za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej na odpowiednie adresy e-mail wskazane w § 15 ust. 2 pkt. 2.

24.

Dokumenty i materiały wymagające akceptacji Zamawiających, określone w Umowie lub w
SOPZ, będą przekazywane przez Wykonawcę w formie elektronicznej (np. edytowalnego
dokumentu w formacie obsługiwanym przez MS Office) za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej na odpowiednie adresy e-mail wskazane w § 15 ust. 2 pkt. 1. Akceptacje tych
dokumentów Zamawiający wyrażą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na
odpowiednie adresy e-mail wskazane w § 15 ust. 2 pkt. 2.

§ 4.
Plan realizacji Przedmiotu Umowy

1.

W terminie do 5-ciu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zespół spotka się z
przedstawicielami Działu HR Zamawiających w siedzibie jednego z Zamawiających (spotkanie
kick-off). W trakcie tego spotkania Zamawiający przekażą Wykonawcy wytyczne m. in. do
przygotowania koncepcji badania potrzeb i diagnozy zapotrzebowania Zamawiających w
zakresie objętym Przedmiotem Umowy, oraz ramowy plan realizacji Przedmiotu Umowy.

2.

W terminie do 15-stu dni roboczych od spotkania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca
przygotuje i przedstawi Zamawiającym koncepcję badania potrzeb i diagnozy zapotrzebowania
Zamawiających. W trakcie przygotowywania przez Wykonawcę koncepcji, Zamawiający
zastrzegają sobie prawo do trzech iteracji koncepcji i jej ostatecznej akceptacji.
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3.

W terminie do 15-stu dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiających ostatecznej
wersji koncepcji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca przeprowadzi badanie potrzeb i diagnozę
zapotrzebowania Zamawiających w zakresie objętym Przedmiotem Umowy i przedstawi
Zamawiającym Raport z przeprowadzonej diagnozy wraz ze wskaźnikami osiągnięcia
zakładanych celów. W trakcie przygotowywania przez Wykonawcę Raportu, Zamawiający
zastrzegają sobie prawo do jego trzech iteracji i akceptacji jego ostatecznej wersji.

4.

W terminie do 15-stu dni roboczych od dnia zaakceptowania przez Zamawiających ostatecznej
wersji Raportu, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającym
szczegółowy program merytoryczny całego Programu wraz z Harmonogramem. W trakcie
przygotowywania przez Wykonawcę szczegółowego programu merytorycznego wraz
Harmonogramem, Zamawiający zastrzegają sobie prawo do jego trzech iteracji i akceptacji jego
ostatecznej wersji.

5.

Każdorazowo w terminie do 15-stu dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia danego
Wydarzenia Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającym raport/sprawozdanie z danego
Wydarzenia zawierający wnioski i rekomendacje.

6.

W terminie do 16-stu miesięcy od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i zrealizuje
Przedmiot Umowy.

7.

Wydarzenia zostaną zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiających Harmonogramem.

8.

Terminy ujęte ust. 1-5 mogą zostać wydłużone przez Zamawiających z winy Zamawiających,
w uzgodnieniu z Wykonawcą. Przedłużenie tych terminów nie będzie stawiło zmiany Umowy.

9.

Zmiany terminów ujętych w Harmonogramie nie będą stanowiły zmiany Umowy.

§ 5.
Wynagrodzenie

1.

Maksymalna całkowita wartość wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania Przedmiotu
Umowy, którą Zamawiający planują przeznaczyć na realizację zamówienia wraz z prawem opcji,
wynosi …………………………….. (słownie: ……………………………..) złotych brutto, w tym:
1)

wartość zamówienia podstawowego zostaje określona na kwotę: ……………………………..
(słownie: ……………………………..) złotych brutto;

2)

wartość

zamówienia

objętego

prawem

opcji

zostaje

określona

na

kwotę:

…………………………….. (słownie: ……………………………..) złotych brutto.
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Z zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzegają sobie możliwość zwiększenia wynagrodzenia
przeznaczonego w ramach prawa opcji o kwotę pozostałą w ramach wynagrodzenia
podstawowego;
3)

wartość świadczenia usług na rzecz NCBR, wraz z prawem opcji, nie przekroczy kwoty:
…………………………….. (słownie: ……………………………..) złotych brutto, w tym wartość
zamówienia podstawowego nie przekroczy kwoty: …………………………….. (słownie:
……………………………..) złotych brutto;

4)

wartość świadczenia usług na rzecz NCBR+, wraz z prawem opcji, nie przekroczy kwoty:
…………………………….. (słownie: ……………………………..) złotych brutto, w tym wartość
zamówienia podstawowego nie przekroczy kwoty: …………………………….. (słownie:
……………………………..) złotych brutto;

5)

w przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w pkt. 3 lub 4 danemu Zamawiającemu
przysługuje możliwość dokonywania dalszego zlecania usług w ramach kwoty pozostałej do
wykorzystania przez drugiego Zamawiającego, chyba że drugi Zamawiający wyraźnie się
temu sprzeciwi, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail
wskazany w §15 ust. 2 pkt. 2, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dokonania zlecenia.
W przypadku sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Przedmiot Umowy co
do tego Zamawiającego, który wykorzystał już środki, nie jest realizowany.

2.

W ramach wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1 określa się następujące ceny jednostkowe
za poszczególne części Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem że Zamawiający – NCBR wypłaci
Wykonawcy wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy (kwota obliczona proporcjonalnie
do liczby pracowników NCBR, którzy wezmą udział w Programie lub w danym Wydarzeniu) w
kwocie netto równej kwocie brutto (w PLN), natomiast Zamawiający - NCBR+ wypłaci
Wykonawcy wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy (kwota obliczona proporcjonalnie
do liczby pracowników NCBR+, którzy wezmą udział w Programie lub w danym Wydarzeniu) w
kwocie netto powiększonej o należny podatek VAT (w PLN):
1)

kwota netto za zorganizowanie i przeprowadzenie jednego dnia szkoleniowego
szkolenia/warsztatu (8 godzin zegarowych w tym przerwa na lunch i przerwy kawowe, tj. 9
godzin szkoleniowych pracy z grupą szkoleniową, gdzie jedna godzina szkoleniowa to 45
minut pracy trenera z grupą szkoleniową i realizacji zakładanego programu, grupa
szkoleniowa licząca do 16-stu uczestników włącznie) wynosi: …………………………….. (słownie:
……………………………..) złotych netto;
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Kwota powyższa obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją Programu
(zadań opisanych w SOPZ oraz w niniejszej Umowie), z wyłączeniem kwot za wykonanie
czynności wskazanych w pkt 2) i pkt 3) niniejszego ustępu.
2)

kwota netto za jedną godzinę zegarową pracy trenera/moderatora/facylitatora/coach'a
wynosi: …………………………….. (słownie: ……………………………..) złotych netto;

3)

kwota netto za zorganizowanie i przeprowadzenie jednego warsztatu dla grupy
szkoleniowej liczącej do 16-stu uczestników włącznie trwającego do 3-ech godzin
zegarowych wynosi: …………………………….. (słownie: ……………………………..) złotych netto;

3.

Strony postanawiają, że należne Wykonawcy wynagrodzenie za przygotowanie i realizację
Programu, zgodnie z SOPZ, płatne będzie w transzach miesięcznych, przy czym ostatnia transza
wynagrodzenia będzie płatna po przekazaniu przez Wykonawcę zaakceptowanego przez
Zamawiającego Raportu z ewaluacji całego Programu. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia
Wykonawcy będzie obliczana na podstawie liczby faktycznie zorganizowanych i zrealizowanych
Wydarzeń. Ceny jednostkowe poszczególnych Wydarzeń, będące podstawą do obliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy określa Oferta Wykonawcy oraz ust. 2 Umowy.

4.

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi każdorazowo na podstawie
prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie 14 (czternastu)
dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu albo odebrania przez
Zamawiającego przesłanej przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w
sposób wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191, ze zm.). Wykonawca uprawniony będzie do
wystawienia faktury po prawidłowym wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz po podpisaniu przez
Strony Protokołu odbioru, stwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym
to Protokole mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.

5.

Nieprawidłowo wystawiona faktura VAT nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty
Wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty
Wykonawcy Wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

6.

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

7.

Wynagrodzenie określone w ust. 1, 3 i 4, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności obejmuje wynagrodzenie za udzielenie licencji,

10

wskazanej w § 3 ust. 8 Umowy oraz za przeniesienie praw, zgód i zezwoleń, o których mowa w
§ 7 Umowy, na zasadach tam opisanych. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia określonego w
ust. 1, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania
Przedmiotu Umowy.

8.

Strony postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1 jest maksymalną kwotą wynagrodzenia 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.

9.

Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych, wskazanych w ust. 2 przez cały okres
obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem . §11 ust. 4 Umowy.

10.

Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie obliczone odrębnie dla każdego z Zamawiających,
na podstawie liczby uczestników oraz liczby i rodzaju faktycznie zrealizowanych usług w ramach
Przedmiotu Umowy.

11.

W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy nie zostaną uiszczone w
terminie przez jednego z Zamawiających, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o żądanie
zapłaty tych należności od drugiego Zamawiającego.

12.

Faktyczna kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach zamówienia podstawowego
będzie uzależniona od kwot jednostkowych wskazanych w ust. 2. Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań w ramach zamówienia podstawowego
obliczone na podstawie cen zaproponowanych w ust. 2 .

§ 6.
Odbiór Przedmiotu Umowy

1.

Stwierdzenie należytego wykonania w danym okresie, określonym zgodnie z § 5 ust. 3 i 4,
czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy następuje w drodze podpisania przez
Strony każdorazowo protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”). Wzór Protokołu
odbioru stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Sporządzony i podpisany przez danego
Zamawiającego Protokół odbioru zostanie przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w
postaci podpisanego skanu), na adres mailowy wskazany w § 15 ust. 2 pkt 2 Umowy. Podpisany
przez Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres mailowy
wskazany w § 15 ust. 2 pkt 1 Umowy w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania
protokołu odbioru.

2.

Protokół odbioru sporządza się każdorazowo w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia
zakończenia miesiąca kalendarzowego, zgodnie z § 5 ust. 3 i 4.
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3.

W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru z zastrzeżeniami
wskazującymi, w jakim zakresie Przedmiot Umowy nie został wykonany lub został wykonany
nienależycie, Wykonawca, w terminie nieprzekraczającym 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od
dnia przesłania Wykonawcy Protokołu na adres mailowy wskazany w § 15 ust. 1 pkt. 2 udzieli
stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia, bez prawa do odrębnego
wynagrodzenia z tego tytułu.

4.

Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad w wykonaniu Przedmiotu
Umowy, stanowi podstawę do sporządzenia Protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

5.

Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 5 ust. 3 i ust. 5 Umowy.

6.

W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego, że
wyjaśnienia lub uwzględnienie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, jest niewystarczające,
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 8 ust. 1-2
Umowy.

7.

Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w Protokole odbioru, przyjmie Przedmiot
Umowy z zastrzeżeniami, wówczas wynagrodzenie może ulec obniżeniu proporcjonalnie do
zakresu wadliwości danej części Przedmiotu Umowy.

8.

Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 7, Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 8 ust. 2 Umowy.

9.

Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania Protokołu odbioru
w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może z upływem tego terminu naliczyć
Wykonawcy karę umowną określoną w § 8 ust. 2 Umowy lub sporządzić jednostronny Protokół
odbioru.

§ 7.
Prawa autorskie

1.

Wykonawca oświadcza, że do niego będą należeć w dniu ich przeniesienia na Zamawiających,
majątkowe prawa autorskie do stanowiących przedmiot prawa autorskiego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.
Dz.U. z 2019 roku poz.1231, dalej: „ustawa o prawie autorskim”) , wyników prac powstałych w
związku z wykonywaniem Umowy (dalej zwanych: „Utworami”), w tym w szczególności: raportu
po przeprowadzonej diagnozie potrzeb Zamawiającego, koncepcji ewaluacji Programu,
raportów poszkoleniowych, projektu działań komunikacyjnych, materiałów komunikacyjnopromocyjnych

stworzonych

na

potrzeby

Programu,

zdjęć

wykonanych

podczas
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szkoleń/warsztatów i przekazanych Zamawiającym, raportów z ewaluacji on-going , w tym
raportu z ewaluacji całego Programu, które nabył lub nabędzie przed dniem ich przeniesienia na

Zamawiających, niezależnie od formy zatrudnienia przez niego twórców, i że ma on lub będzie
mieć przed dniem ich przeniesienia na Zamawiających tytuł prawny do przeniesienia tych praw
na Zamawiających.

2.

Na podstawie Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiających całość autorskich praw majątkowych do Utworów powstałych w
wyniku realizacji Umowy wskazanych w ust. 1, bez żadnych ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym
wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim , a w szczególności w zakresie:
1)

utrwalenia i zwielokrotnienia – wytwarzania dowolną techniką, w tym drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)

obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzenia do obrotu, użyczenia, najmu
oryginału lub egzemplarzy utworów;

3)

wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blueray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie utworów powstałych w
wyniku realizacji Umowy lub z ich wykorzystaniem;

4)

wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów do pamięci komputerów i
serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych np. Internetu, i udostępnianie
ich użytkownikom takich sieci;

5)

przekazywania lub przesyłania zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami i
użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju
środków i technik;

6)

publicznego udostępniania, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, 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.

3.

Wykonawca oświadcza, że:
1)

wszelkie utwory, jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji Przedmiotu Umowy, a także
powstałe w trakcie lub w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy, 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;
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2)

w przypadku korzystania z cudzych utworów, nabędzie stosowne prawa (w tym autorskie
prawa majątkowe lub umowy o korzystanie z praw autorskich - licencje) oraz wszelkie
upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować
przy realizacji Przedmiotu Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne,
bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz wprowadzenia
zmian do materiałów bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby
przysługiwać autorskie prawa osobiste;

3)

nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do utworów
w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiających i dysponowanie na polach
eksploatacji określonych w ust. 2;

4)

do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa wyłącznie
dla celów realizacji przedmiotu Umowy.

4.

W przypadku, gdy do stworzenia Utworu będącego rezultatem Umowy Wykonawca posłuży się
cudzym utworem, Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe lub licencję
uprawniającą do korzystania z tego utworu. Ponadto Wykonawca przeniesie na
Zamawiających autorskie prawa majątkowe lub udzieli sublicencji do tego utworu na polach
eksploatacji określonych w ust. 2, na rzecz Zamawiającego. Za przeniesienie praw lub udzielenie
sublicencji nie należy się Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

5.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
upoważnia Zamawiających, do rozporządzania i korzystania z utworów stanowiących
opracowanie Utworu (wykonywanie zależnego prawa autorskiego) na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w ust. 2, z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie
bez zgody Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca zezwala Zamawiającym na dokonywanie zmian w
Utworze bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

6.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich nastąpi z chwilą wydania egzemplarza Utworu w
uzgodnionej przez Strony formie. Przeniesienie majątkowych praw autorskich powoduje
przejście na Zamawiających własności egzemplarzy Utworu powstałych w ramach realizacji
Umowy oraz nośników, na których utrwalono Utwór.

7.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiających za wszelkie wady prawne
Przedmiotu Umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
majątkowych praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie
autorskim, w związku z wykonywaniem Umowy.
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8.

W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającym przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i
zwolnienia Zamawiających od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

9.

W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z
powyższych tytułów przeciwko Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia
w postępowaniu do Zamawiających i podjęcia wszelkich czynności w celu ich zwolnienia z udziału
w procesie.

10.

W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad
prawnych Utworu , Zamawiający będą uprawnieni do odstąpienia od Umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia takich informacji lub żądania zwrotu
wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do dnia
zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający
będą także uprawnieni do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.

§ 8.
Kary umowne

1.

W razie niewykonania danej części Przedmiotu Umowy (każdego działania z osobna),
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 40 % kwoty
wynagrodzenia brutto za tę część Umowy, której niewykonanie dotyczy, wskazanego w § 5 ust.
2.

2.

W przypadku nienależytego wykonania danej części Przedmiotu Umowy, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, za każde naruszenie.

3.

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji danej części Przedmiotu Umowy w stosunku
do terminów wynikających z Umowy lub SOPZ, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę
umowną – w wysokości 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 Umowy.

4.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, o których
mowa w § 9 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3-9 Umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy
kary umownej w wysokości 30 % maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy.

5.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, aż do wysokości poniesionej szkody, na zasadach
ogólnych.
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6.

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.

7.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

§ 9.
Odstąpienie od Umowy

1.

W sytuacji, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub narusza jej
postanowienia Zamawiający mogą od Umowy odstąpić, w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.

Ponadto, Zamawiający mogą odstąpić od Umowy w przypadku:
1)

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 dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach;

2)

wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności uniemożliwiających
wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę – w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia zaistnienia tych okoliczności;

3)

gdy w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty
– w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;

4)

w przypadku, gdy Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych zagrażających
realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiających o zamiarze dokonania zmian
organizacyjnoprawnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy – w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.;

5)

gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podejmuje jej realizacji, pomimo wezwania go do tego przez Zamawiającego - w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu;

16

6)

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;

7)

gdy Wykonawca zleca wykonanie prac będących Przedmiotem Umowy innym podmiotom
lub osobom niż zaakceptowanym przez Zamawiającego i nie zmienia sposobu realizacji
Umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie
określonym w wezwaniu - w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od upływu
terminu określonego w wezwaniu;

8)

gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być
realizowana – w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia
uchybienia;

9)

wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności uniemożliwiających
wykonanie Umowy lub jej części przez Wykonawcę - w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia zaistnienia tych okoliczności;

10) gdy stopień satysfakcji Uczestników z jakości realizowanych przez Wykonawcę Wydarzeń,
zbadanej w ankietach ewaluacyjnych dot. Wydarzeń, wyniesie mniej niż 80%.

3.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie uzyska w trzech iteracjach akceptacji Zamawiających dla
zaproponowanego szczegółowego programu merytorycznego całego Programu, Zamawiający
mogą od Umowy odstąpić, w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

4.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiających w
związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.

6.

W przypadkach odstąpienia od Umowy przez Zamawiających, Wykonawca może żądać od
Zamawiających wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu
Umowy do momentu złożenia przez Zamawiających oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Pomimo odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowują prawa do rezultatu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiających oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku, o którym mowa w
niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia od Umowy przez Zamawiających, Wykonawca
zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu Umowy i
Zamawiający zachowują 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
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tytułu wynagrodzenie. W przypadku powstania wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy przez
Zamawiających, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiających oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.

§ 10.
Okres obowiązywania Umowy

1.

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia wykonania wszystkich obowiązków
wynikających z Umowy.

2.

Przedmiot Umowy będzie realizowany w ciągu 16-stu (szesnastu) miesięcy, liczonych od daty
zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust. 1
pkt 1 lub do wykorzystania pełnej liczby działań przewidzianych do realizacji w ramach
zamówienia podstawowego, w zależności od tego, które z tych wydarzeń nastąpi wcześniej, z
zastrzeżeniem ustępów poniższych.

3.

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. 2, Zamawiający zastrzegają sobie możliwość wykorzystania pozostałej
kwoty wynagrodzenia w ramach prawa opcji.

4.

Po upływie terminu określonego w ust. 2 lub po wykorzystaniu kwoty zamówienia
podstawowego w terminie określonym w ust. 2 lub po wykorzystaniu pełnej liczby działań
przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia podstawowego, 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 § 15 ust. 2 pkt. 2 Umowy.

5.

W przypadku skorzystania z prawa opcji zakres Przedmiotu Umowy pozostaje bez zmian, z
wyjątkiem liczby dni szkoleniowych, godzin zegarowych pracy trenera i warsztatów trwających
do 3 godzin zegarowych.

6.

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

§ 11.

18

Zmiana Umowy

1.

Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być
zgodna z art. 144 ustawy Pzp.

2.

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, dopuszczalna jest w
sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego oraz nie była możliwa do przewidzenia na
etapie zawarcia Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności:
1) zmniejszeniem wysokości cen za poszczególne elementy zamówienia;
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.

3.

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

4.

W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania Umowy zmian, które będą miały wpływ
na koszty wykonania Przedmiotu 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 (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 2177);
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 kwot, o których mowa w Ofercie Wykonawcy. Strona zwracająca się do
drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji, winna wykazać, że zaistniała zmiana ma
bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający zastrzegają sobie
prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność
zwrócenia się Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.
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5.

Rozszerzenie oferty Wykonawcy, zmiany w Harmonogramie oraz składzie osobowym zgodnie z
zasadami opisanymi w SOPZ nie stanowią zmiany Umowy.

6.

Żadna z wymienionych powyżej zmian Umowy, nie może doprowadzić do zwiększenia kwoty
określonej w § 5 ust. 1 Umowy.

§ 12.
Informacje Poufne

1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności treść Umowy, jak również wszelkie
informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne,
organizacyjne i inne uzyskane 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 drugiej Stronie (dalej jako: „Informacje
Poufne”).

2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniać Informacji Poufnych 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. 3-6.

3.

Wymogi zawarte w niniejszym paragrafie nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek
Informacji Poufnych, które zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości.

4.

W przypadku skierowania przez uprawniony organ żądania ujawnienia Informacji Poufnych,
Wykonawca dokona natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu takiego
żądania i jego okoliczności towarzyszących.

5.

Jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa,
Wykonawca ujawniający Informacje Poufne zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla
uzyskania wiarygodnego zapewnienia od podmiotu, któremu Informacje Poufne są ujawniane,
że nie będą ujawniane dalej.

6.

Powyższe nie dotyczy ujawniania Informacji Poufnych pracownikom Wykonawcy, jego
pełnomocnikom oraz osobom bezpośrednio związanym z realizacją Umowy, którym ujawnienie
Informacji Poufnych będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
przypadków, gdy ujawnienie Informacji Poufnych będzie wymagane przez przepisy prawa.

7.

Informacje Poufne otrzymane od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać
wyłącznie w celu realizacji Przedmiotu Umowy.
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8.

Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie pozostają w mocy również po wygaśnięciu,
rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, bezterminowo.

§ 13.
Ochrona danych osobowych
1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę Umowy
danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych
osobowych w celu realizacji przedmiotu Umowy.
2. Dane osobowe przedstawicieli Stron udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się ich
administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu realizacji Umowy.
Każda z tych osób posiada prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że administrator danych naruszył przepisy o
ochronie danych osobowych.
3. NCBR podaje, że dane o których mowa w ust 2 powyżej będzie przetwarzał w okresie realizacji
Umowy, a następnie w celu archiwalnym oraz iż powołał inspektora ochrony danych, z którym
można się skontaktować poprzez adres e-mail: inspektorochronydanychosobowych@ncbir.gov.pl.
4. NCBR+ podaje, że dane o których mowa w ust 2 powyżej będzie przetwarzał w okresie realizacji
Umowy, a następnie w celu archiwalnym oraz iż powołał koordynatora ds. ochrony danych,
z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@ncbrplus.pl
5. Administratorem danych jest:
1) NCBR – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Pracowników/współpracowników
NCBR;
2) NCBR+ - w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Pracowników/współpracowników
NCBR+ oraz wszystkich Pracowników/współpracowników NCBR
3) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych Pracowników/współpracowników
uzyskanych przez Wykonawcę bezpośrednio od Zamawiających.
6. Strony oświadczają, że dysponują zasobami, doświadczeniem oraz wiedzą fachową, które
umożliwiają prawidłowe wykonanie Umowy oraz gwarantują wdrożenie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych Pracowników spełniało
wymogi powszechnie obowiązującego prawa ochrony danych osobowych a w szczególności
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

21

swobodnego

przepływu

takich

danych

oraz

uchylenia

dyrektywy

95/46/WE

(dalej:

„Rozporządzenie 2016/679”).
7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom wskazanym w § 15 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt.
3 treści zawartych w § 13 niniejszej Umowy.
8. Wykonawca podaje, że dane o których mowa w ust. 2 będzie przetwarzał w okresie realizacji
Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres ……. lat oraz że można się z nim skontaktować
poprzez adres e-mail: …………………………..
9. Zamawiający zobowiązują się do przekazania osobom wskazanym w § 15 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3
pkt 1 treści zawartych w § 13 niniejszej Umowy.

§ 14
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach Umowy
podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie.
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.

§ 15.
Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiających wynikające z Umowy
nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Zamawiających, wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
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2. Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania bieżących
uzgodnień związanych z realizacją Umowy wyznaczeni są:
1) ze strony Zamawiających:
Pan/Pani ………, tel. ………………., kom. …………………., e-mail: …………
Pan/Pani ………, tel. ………………., kom. …………………., e-mail: …………
Każda z ww. osób jest uprawniona do samodzielnego występowania w imieniu
Zamawiających.
2) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani ………, tel. ………………., kom. …………………., e-mail: …………
3. Strony postanawiają, że osobami upoważnionymi do odbioru Przedmiotu Umowy i podpisywania
protokołu odbioru, są:
1) ze strony NCBR:
Pan/Pani ………, tel. ………………., kom. …………………., e-mail: …………
Pan/Pani ………, tel. ………………., kom. …………………., e-mail: …………
Każda z ww. osób jest uprawniona do samodzielnego występowania w imieniu
Zamawiającego.
2) ze strony NCBR+:
Pan/Pani ………, tel. ………………., kom. …………………., e-mail: …………
Pan/Pani ………, tel. ………………., kom. …………………., e-mail: …………
Każda z ww. osób jest uprawniona do samodzielnego występowania w imieniu
Zamawiającego.
3) ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani ………, tel. ………………., kom. …………………., e-mail: …………
4. Uznaje się, że dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 2, jest jednoznaczne z
poinformowaniem Stron. Zmiana danych i osób, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje poprzez
powiadomienie drugiej Strony pisemnie na adres wskazany w komparycji Umowy lub za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na odpowiednie adresy e-mail wskazane w
ust. 2 i 3, drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. 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 miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 (dwa) dla NCBR, 1
(jeden) dla NCBR+ i 1 (jeden) dla Wykonawcy.
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8. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1)

Załącznik nr 1: kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego,

2)

Załącznik nr 2: wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS NCBR+;

3)

Załącznik nr 3: wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS lub wydruk z CEIDG Wykonawcy;

4)

Załącznik nr 4: kopia SOPZ;

5)

Załącznik nr 5: Kopia Oferty Wykonawcy;

6)

Załącznik nr 6: Wzór Protokołu odbioru.

W imieniu NCBR oraz NCBR +:

W imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do Umowy

Wzór
PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNY / CZĘŚCIOWY*

Zamawiający: …………………………………………………………………………….
Reprezentowany przez ……………………………………………………………………
Wykonawca: ………………………………………………………………………………...
Przedmiot odbioru: ……………………………………………………………………………..
Data dokonania odbioru: ………………………………………………………………
Zakres wykonanych prac: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………..
Przedstawiciele Zamawiającego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

W wyniku czynności odbioru Zamawiający oraz Wykonawca stwierdzają co następuje:

1. Zakres prac został wykonany zgodnie/niezgodnie* z umową/zleceniem*
nr ………………………..…… z dnia ……….……………………
2. Prace zostały rozpoczęte dnia …………..……. i zakończono dnia …………..………
termin wykonania umowy został dotrzymany
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3. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobrą*
4. Niezgodności/braki ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Termin usunięcia niezgodności /braków ustalono na ……….………………………….
6. Uwagi komisji ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
7. Zakres prac został przyjęty / nie przyjęto na skutek ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Podpisy
Przedstawiciele Zamawiającego:

Przedstawiciele Wykonawcy:

1. …………………………………

1. …………………………………

2. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

3. …………………………………

* niepotrzebne skreślić
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