Załącznik nr 7 do Ogłoszenia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
………………………..
(zwane 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 (t.j. Dz. U z 2019 roku poz. 1770) posiadającym
REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym” lub
„NCBR”, reprezentowanym przez:

………………………………….. – ……………………………………………….,
podstawie upoważnienia nr ………….. z dnia ………… r.

na

(kopia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika
Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy)

a
………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w……………………… (xx-xxx), przy
ul. …….., posiadającą/posiadającym nr PESEL: ……………………………….,
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym
przez:
………………….,
ważnym
do:
…………………………,
prowadzącą/prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
firmą
„…………………………………….”,
przy
ul.
…………………………..,
posiadającą/posiadającą NIP: ………………….. oraz REGON: ………………………..,
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub

…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., 00000 …………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy
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Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: …………, posiadającą NIP:
…………………. oraz REGON: …………………., kapitał zakładowy w wysokości:
……………………., opłacony w całości, zwaną dalej ,,Wykonawcą”,
reprezentowaną przez: ……………………………….

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
Wykonawcy, kopia dokumentu, który upoważnia przedstawiciela Wykonawcy do
zawarcia umowy, stanowią Załącznik nr 2 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.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zamówienia na usługi społeczne, 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
jako „uPzp”).

§1
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę jednodniowej
międzynarodowej konferencji dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które
odbędzie się 24 października 2019 r. w Warszawie (dalej jako „Wydarzenie”,
„Konferencja” lub „Przedmiot Umowy”). Wydarzenie odbywać się będzie w
języku angielskim.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do
Umowy (dalej jako: „SOPZ”) oraz ofertą Wykonawcy (dalej jako: „Oferta”), której
kopia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

3.

W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w
szczególności do:
1)
2)
3)
4)

zapewnienia aranżacji sal oraz niezbędnej scenografii,
zapewnienia moderatorów Wydarzenia,
przygotowania grafiki oraz składu publikacji,
zapewnienia pełnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej imprez w
ramach prowadzonej działalności (OC), a także ubezpieczenia NNW,
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5) zapewnienia transportu niezbędnego sprzętu oraz elementów aranżacji i
scenografii użytych do organizacji Wydarzenia do i z miejsca organizacji
Wydarzenia oraz ich montaż i demontaż,
6) rezerwacji miejsc parkingowych w miejscu, gdzie będzie organizowana

4.

Konferencja.
Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od organizacji Wydarzenia z
przyczyn wynikających z działań operacyjnych Zamawiającego lub z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego oraz do zmiany agendy Wydarzenia.

§2
Termin realizacji
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia wykonania
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, jednak nie później niż do 08 listopada
2019 roku.

§3
Oświadczenia i zobowiązania Stron
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, uprawnienia,
umiejętności i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania 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, jak również w oparciu o
wytyczne NCBR;

3)

zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy o wysokim standardzie.

3.

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

4.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż przez cały okres obowiązywania Umowy
będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) organizatora
imprez na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w
zakresie organizacji Konferencji. Kopia polisy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

5.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż zapewni wszystkim uczestnikom
Wydarzenia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na
kwotę nie mniejszą niż 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych. Wykonawca
zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, w formie skanu przesłanego
na adres mailowy, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 2, kopii polisy NNW w terminie
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2 (dwóch) dni roboczych od dnia zakończenia rejestracji uczestników
Wydarzenia. W przypadku nieobjęcia uczestników Wydarzenia ubezpieczeniem
NNW, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o której mowa w § 8 ust. 1
Umowy.
6.

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

7.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za nadzór nad osobami
wyznaczonymi do realizacji Przedmiotu Umowy oraz dopełnienie wszelkich
prawnych zobowiązań związanych z ich zatrudnieniem i wynagrodzeniem oraz
za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Przedmiotu Umowy.

8.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową i
terminową realizację Przedmiotu Umowy. W przypadku, w którym Wykonawca
nie zrealizuje Przedmiotu Umowy w całości lub w części, ponosi pełną
odpowiedzialność za poniesione koszty przez Zamawiającego.

9.

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.

10. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, w tym do udostępnienia
Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów będących w jego posiadaniu
niezbędnych do realizacji Umowy.
11. 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 Umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania pełnej informacji na
temat postępu i zakresu wykonywanych prac w związku z realizacją Przedmiotu
Umowy, na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez
Zamawiającego.
13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę,
na podstawie umowy o pracę minimum jednej osoby wykonującej w trakcie
realizacji Umowy czynności obsługi umowy związanej z Przedmiotem Umowy,
polegających na wykonywaniu 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.) lub
właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub
podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
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14. Zatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 13 powyżej, powinno trwać
nieprzerwanie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem,
iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną na
zasadach, o których mowa powyżej lub przez Wykonawcę lub podwykonawcę
przed zakończeniem okresu, na jaki została zatrudniona, Wykonawca będzie
obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej powyższe
kryteria.
15. Wymóg zatrudnienia 1 (jednej) osoby na zasadach, o których mowa w ust. 13
dotyczy osoby odpowiedzialnej, jako koordynatora obecnego w miejscu
wydarzenia oraz odpowiedzialnego za kompleksową koordynację wydarzenia, w
tym za kwestie logistyczne, organizacyjne i kontakt z Zamawiającym podczas
realizacji umowy.
16. W trakcie realizacji Przedmiotu 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. 15 czynności. Zamawiający
będzie uprawniony w szczególności do:
1)

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogu (dowodów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie
społeczne od umowy, o której mowa w ust. 13 wraz z imiennym raportem
miesięcznym o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA);

2)

żądania wyjaśnień, w przypadku wątpliwości potwierdzenia ww. wymogu;

3)

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

17. 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. 13 czynności, w terminie
do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego wezwania
e-mailem na adres wskazany w § 13 ust. 3 pkt 2 Umowy, oświadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
18. Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopiach, poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
19. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego ze stanem faktycznym
oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 13, 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. 4 Umowy.
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§4
Podwykonawstwo
1.

Wykonawca może powierzyć realizację części
podwykonawcy na zasadach, o których mowa w ust. 3.

Przedmiotu

Umowy

2.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

3.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Przedmiot Umowy do
realizacji w części innemu podmiotowi, zobowiązany jest o tym niezwłocznie
poinformować Zamawiającego, w formie pisemnej lub za pomocą poczty
elektronicznej na adresy, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 2 Umowy.

4.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania i
zaniechania podmiotów, którym powierzył Przedmiot Umowy do realizacji.

§5
Wynagrodzenie
1.

Z tytułu należytego wykonania Umowy, NCBR zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie
w
wysokości
………………………
(słownie:
……………………….) zł netto, powiększone o należny podatek VAT, tj.
………………… (słownie:……………………………………….) zł brutto.

2.

Strony postanawiają, że kwota wynagrodzenia brutto określona w ust. 1, jest
całkowitą kwotą wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym z tytułu przeniesienia na Zamawiającego
praw, zgód i zezwoleń, o których mowa w § 7 Umowy na zasadach tam
opisanych oraz, że wynagrodzenie pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca
poniesie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3.

Wynagrodzenie płatne jest po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego
wykonania czynności objętych Przedmiotem Umowy, w protokole odbioru, o
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej i
doręczonej faktury VAT, w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia jej
doręczenia 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.), przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
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4.

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

5.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z
tytułu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawcy, poza kwotą wynagrodzenia
określonego w ust. 1, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.

6.

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

§6
Odbiór Przedmiotu Umowy
1.

Należyte wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zostanie
potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy.

2.

Protokół odbioru zostanie sporządzony w terminie 5 (słownie: pięciu) dni
roboczych od zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.

3.

Protokół zawiera, w szczególności:

1)

Oznaczenie Zamawiającego i Wykonawcy;

2)

Wskazanie Umowy;

3)

Datę jego sporządzenia;

4)

Stwierdzenie należytego wykonania Umowy albo określenie, w jakim zakresie
Umowa nie została wykonana albo została wykonana nienależycie wraz ze
wskazaniem sposobu dalszego postępowania;

5)

Podpisy osób upoważnionych do odbioru Przedmiotu Umowy, tj. osób
wskazanych w § 13 ust. 4 Umowy.

4.

Zastrzeżenia lub wady Zamawiający zgłosi w protokole odbioru, jeżeli stwierdzi,
że Przedmiot Umowy albo jego część wykonano w sposób niezgodny z
umówionym przez Strony.

5.

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 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni
zgłoszone zastrzeżenia, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony będzie od dnia
przekazania protokołu odbioru z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w §
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13 ust. 4 pkt 1 Umowy.
6.

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

7.

Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowi
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, o której mowa w § 5
ust. 3 Umowy, oraz wypłaty wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy.

8.

W terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od bezskutecznego upływu terminu
wyznaczonego na podstawie ust. 5, lub od stwierdzenia przez Zamawiającego,
że Wykonawca nie usunął wskazanych wad lub zastrzeżeń, Zamawiający może
od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną na zasadach
określonych w § 8 ust. 4 Umowy.

9.

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

10. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 7,
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w §
8 ust. 1 – 3 Umowy.
11. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania
protokołu odbioru w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający może z upływem
tego terminu od Umowy odstąpić i naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną
w § 8 ust. 4 Umowy lub sporządzić jednostronny protokół odbioru.

§7
Prawa autorskie
1.

Na podstawie Umowy, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1
Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw
majątkowych do wszystkich utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy
(dalej jako: „Utwory”), bez żadnych ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz
liczby egzemplarzy, w zakresie i na wszelkich polach eksploatacji znanych w
chwili zawarcia Umowy, w tym wskazanych w art. 50 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”). a w szczególności w zakresie:

1)

trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu
lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego,
techniką cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to
sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

2)

obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzenie do obrotu, użyczenia,
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najem oryginału lub egzemplarzy Utworów;
3)

tworzenie nowych wersji i aktualizacji Utworów;

4)

wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD,
DVD, Blue-ray, a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie
Utworów lub z ich wykorzystaniem;

5)

wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju
mediach audio-wizualnych i komputerowych,

6)

wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów do pamięci
komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w
rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci;

7)

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

8)

wykorzystanie Utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;

9)

korzystania z Utworów w całości lub z części oraz łączenia z innymi Utworami,
opracowania przez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację,
tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub
ich części;

10) wykorzystania Utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego
własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;
11) publicznego udostępniania, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym w trakcie
prezentacji, seminariów 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;
12) nieodpłatnego wypożyczenia lub udostępnienia zwielokrotnionych egzemplarzy,
wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób
umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie
z utrwalaniem w pamięci w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu
na języki obce.
2.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmuje również prawo
do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzania wszelkimi opracowaniami
Utworów wykonywanymi przez NCBR, na zlecenie NCBR lub za zgodą NCBR,
bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy.

3.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy
upoważnia również Zamawiającego do rozporządzania oraz korzystania z
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utworów stanowiących opracowanie Utworów (wykonywanie zależnego prawa
autorskiego), na polach eksploatacji określonych w ust. 1, z możliwością
przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy. Ponadto,
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie zmian w utworze bez
konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
4.

Wykonawca gwarantuje, że po nabyciu przez Zamawiającego majątkowych praw
autorskich oraz zależnych praw do Utworów, osoby uprawnione z tytułu
osobistych praw autorskich w powyższym zakresie w żaden sposób nie będą
wykonywały przysługujących im praw, w szczególności Wykonawca
zagwarantuje, że Zamawiający może korzystać z Utworów bez wskazywania
autorstwa twórców.

5.

Wykonawca oświadcza, że:

1)

wszelkie utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, 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;

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
wykonanie 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 na
wprowadzanie zmian do utworów bez konieczności ich uzgadniania z osobami,
którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste. Wykonawca zapewnia,
że żaden z twórców utworów nie wycofa ani nie ograniczy w jakikolwiek sposób
udzielonych Zamawiającemu praw, zgód i zezwoleń, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym. Wykonawca zapewnia, 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 Zamawiającego i dysponowanie
na polach eksploatacji określonych w ust. 1;

4)

do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa
wyłącznie dla celów realizacji Przedmiotu Umowy;

5)

Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec NCBR, jego następców
prawnych oraz podmiotów, którym NCBR (następca prawny) udzieli licencji na
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korzystanie z Utworów lub w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystanie z
Utworów, przysługujących mu osobistych praw autorskich do Utworów.
6.

W przypadku gdy do stworzenia Utworu będącego rezultatem Umowy,
Wykonawca posłuży się cudzym utworem, Wykonawca oświadcza, iż posiada
autorskie prawa majątkowe lub licencję uprawniającą do korzystania z tego
utworu. Ponadto, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe lub udzieli (sub)licencji do tego utworu na polach eksploatacji
określonych w ust. 1. Za przeniesienie praw lub udzielenie sublicencji
Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

7.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą wydania
egzemplarza Utworu w przewidzianej formie, w szczególności w formie
elektronicznej lub papierowej, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
Przeniesienie autorskich majątkowych praw powoduje przejście na
Zamawiającego własności egzemplarzy (nośników) utworów powstałych w
ramach realizacji Umowy.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Utworów wolnych od
wad fizycznych i prawnych i oświadcza, że przysługują mu wyłączne majątkowe
prawa autorskie do Utworu w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw
na Centrum oraz że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Ponadto
Wykonawca oświadcza, że korzystanie lub rozporządzanie Utworami nie narusza
żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności praw
patentowych, praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do niepodnoszenia roszczeń, jakie przysługują mu
z tytułu naruszenia praw osobistych. Jednocześnie, Wykonawca upoważnia
Zamawiającego do wykonywania praw osobistych przysługujących Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia, iż żaden z twórców (współtwórców) nie będzie podnosił
względem Zamawiającego, jego następców prawnych, ani innych podmiotów,
którym Zamawiający udostępnił Utwór, jakichkolwiek roszczeń z tytułu
naruszenia jego praw osobistych, w szczególności osobistych praw autorskich w
związku z wykorzystaniem, rozpowszechnianiem, opracowaniem lub inną
modyfikacją takich utworów.

10. 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.
11. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń
wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca
zobowiązany jest do przystąpienia w postępowaniu do Zamawiającego i podjęcia
wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w postępowaniu.
12. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub
też wad prawnych utworów, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zwrotu
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wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia
zapłaty do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w
niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia
naprawienia szkody w pełnym zakresie.

§8
Kary umowne
1. W razie niewykonania Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 30%
kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego
części, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w
wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za
każde naruszenie.
3. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów wynikających z
Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną – w
wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 5 ust 1 Umowy.
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczenia Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
Umowy.
5. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: ogłoszenia przez Sąd upadłości lub
postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania
egzekucyjnego w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej
jego części, mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje
się powiadomić o nich Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych, pod
rygorem kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §
5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych przez
Zamawiającego z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych
do potrącenia przez Zamawiającego, była niewymagalna lub niezaskarżalna. W
przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do
zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty.
7. W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
przez Wykonawcę, powstanie szkoda przewyższająca wysokość kary umownej,
Zamawiający ma prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości
faktycznie poniesionej szkody.
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8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania
Przedmiotu Umowy.

§9
Odstąpienie od Umowy
1.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy albo wykonuje Umowę w
sposób nienależyty albo sprzeczny z Umową, NCBR może od Umowy odstąpić
w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia tych
okoliczności.

2.

Ponadto, Zamawiający może od Umowy odstąpić w przypadku:

1)

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy - lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od
Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od
powzięcia wiadomości o tych 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 od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;

4)

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

5)

zaistnienia przypadku siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w
całości Przedmiotu Umowy - w terminie 14 (czternastu) dni od zaistnienia
przesłanki.

3.

Prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2
przysługuje Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy.

4.

W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać od NCBR
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Umowy do
momentu złożenia przez NCBR oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Pomimo
odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia
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przez NCBR oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku ewentualnych
wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z odstąpieniem,
Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia
przez NCBR oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w powyższym zakresie.
5.

Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
zawiera uzasadnienie.

6.

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

7.

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie powoduje utraty przez
Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych.

§ 10
Zmiany Umowy
1.

Wszelkie zmiany Umowy, zastrzeżeniem § 13 ust. 6, wymagają zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Zmiana istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty,
dopuszczalna jest w sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie
podpisania Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności:

1)

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;

2)

działaniem siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości
Przedmiotu Umowy;

3)

gdy, dla prawidłowego przebiegu realizacji Umowy, z uzasadnionych przyczyn,
konieczna stanie się modyfikacja terminów wskazanych w Umowie i jej
załącznikach;

4)

gdy, w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia postanowień
Umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

5)

działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.

3.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące
zmiany:

1)

danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;

2)

danych teleadresowych;

3)

danych rejestrowych;

4)

będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy;
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5)

w zakresie propozycji złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą: miejsca, osoby
prowadzącej, pakietu - zestawu upominków oraz: terminu Wydarzenia, agendy,
recepcji, projektów, parametrów materiałów konferencyjnych i urządzeń
wykorzystywanych do realizacji Przedmiotu Umowy, sposobu i zakresu
wykonania Przedmiotu Umowy, bez zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

Zmiany, o których mowa powyżej będą uzgadniane w drodze bieżących ustaleń
pomiędzy przedstawicielami Stron wskazanymi w § 13 ust. 3 Umowy.

§ 11
Informacje Poufne
1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne,
organizacyjne i inne dotyczące Zamawiającego, otrzymane od Zamawiającego w
związku z realizacją Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu,
rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym
przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane
Wykonawcy (dalej 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 okolicznościach
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 Stron, ich
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.
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7.

Informacje Poufne otrzymane od NCBR, Wykonawca zobowiązuje się
wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji Umowy.

8.

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

§ 12
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.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, „RODO”), NCBR informuje, że:

1)

administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z
siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 47a;

2)

z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez e-mail:
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;

3)

dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do
realizacji postanowień umowy głównej oraz wykonywania zadań związanych z
realizacją praw i obowiązków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w związku z art. 68a ustawy z
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO),

4)

5)

podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych
osobowych stanowi warunek umożliwiający zawarcie umowy;

6)

dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy oraz
przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres zgodny z instrukcją
kancelaryjną NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.;

7)

odbiorcami danych osobowych będą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako
instytucja zlecająca realizację przedmiotu umowy, oraz instytucje nadzorujące,
współpracujące, kontrolujące;
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8)

przysługujące prawa w stosunku do NCBR to: żądanie dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować
się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt
2 powyżej;

9)

prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
wypadku uznania, że administrator (NCBR) naruszył przepisy o ochronie danych
osobowych;

10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
11) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
3.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania, osobom wymienionym w § 13 ust.
3 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1 Umowy lub innym osobom realizującym niniejszą umowę,
informacji zawartych w niniejszym paragrafie.

§ 13
Postanowienia końcowe
1.

Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Zamawiającego wynikające z realizacji
Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.

2.

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się
rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku
niemożności osiągnięcia kompromisu, spory te będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Dla celów koordynacji realizacji
przedstawicieli w osobach:

1)

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

2)

ze strony Zamawiającego:

a)

Pan/i ………………….., tel.: ……………….., adres e-mail: ..............................;

Umowy

Strony

wyznaczają

swoich

oraz
b)

Pan/i ………………….., tel.: ……………….., adres e-mail: ...............................

4.

Do podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6
Umowy, Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

a)

ze strony Wykonawcy: Pan/i ………………………………………..

b)

ze strony Zamawiającego: Pan/i ………………………………………..

5.

Przedstawiciele Stron, wskazani w ust. 4, są upoważnieni do dokonywania
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bieżących ustaleń w zakresie realizacji Przedmiotu umowy, a także w zakresie
niewskazanym wyraźnie w Umowie, lecz niezbędnym do jej wykonania, z tym
zastrzeżeniem, że nie są umocowani do dokonywania zmiany warunków Umowy
(w tym do podpisania aneksu do Umowy) oraz podpisania protokołu odbioru
Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 Umowy, chyba że upoważnienie takie
wynika z odrębnego pełnomocnictwa.
6.

Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 4 i 5, następuje poprzez pisemne
lub za pomocą poczty elektronicznej poinformowanie drugiej Strony i nie wymaga
zmiany treści Umowy.

7.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 4 Umowy, jest
poinformowaniem Stron Umowy. Adresy do doręczeń korespondencji są
następujące:

1)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695
Warszawa), ul. Nowogrodzka 47a;

2)

…………… z siedzibą w ……………(……………..), ul. …………………….

8.

W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 8, Strona, której zmiana
dotyczy, jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zmiany danych. Do czasu
powiadomienia, korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się
za skutecznie doręczoną.

9.

Umowa zostaje sporządzona w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

10. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1)

Załącznik nr 1 – kopia upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych
dla Kierownika Zamawiającego;

2)

Załącznik nr 2 - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z
rejestru przedsiębiorców Wykonawcy, kopia dokumentu, który upoważnia
przedstawiciela Wykonawcy do zawarcia umowy;

3)

Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

4)

Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy;

5)

Załącznik nr 5 – Kopia polisy;

6)

Załącznik nr 6 – Wzór protokołu odbioru;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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