UMOWA NR ………….
(zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu …………………..2019 r. w Warszawie,
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa),
ul. Nowogrodzka 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1249, z późn. zm.),
posiadającym REGON: 141032404 oraz NIP: 701-007-37-77, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………………….- działającą/działającym na podstawie pełnomocnictwa nr …. z
dnia ….. roku, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy
a
…………………………………
………………………….,

z

posiadającą

siedzibą

w

REGON:

………………………..,
………………….

oraz

adres:
NIP:

…………………….., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, w Sądzie Rejonowym ……………… w ………………, ……….. Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ………………………………,
o kapitale zakładowym w wysokości …………………, zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
…………………………………..
lub
…………………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w ………………….. (…-…), przy
ul.

………………………..,

posiadającą/posiadającym

PESEL:

………………………..,

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: …….. nr …………, wydanym przez:
……………………., ważnym do: …………………….., prowadzącą/prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą „………………………………”, przy ul. ……………………….,
posiadającą/posiadającym

NIP:

………………….

oraz

REGON:

……………………,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,
(wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
Wykonawcy lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy)
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łącznie zwanymi dalej „Stronami” a każda z osobna „Stroną”.

Niniejsza Umowa została zawarta wskutek zapytania ofertowego nr...……, przeprowadzonego
na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

§ 1.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę kontroli finansowej projektu
wg. umowy nr 0001/RON/ID1/2013/01 oznaczonego klauzulą „tajne”, w rozumieniu ustawy z
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412, ze zm.),
realizowanego przez Narodowe Centrum Kryptologii, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego oraz Wojskowe Centralne Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., w ramach programu nr 1N/2013; (dalej jako „kontrola”
lub „Przedmiot Umowy”).

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

§ 2.
Obowiązki Wykonawcy, wynikające z Przedmiotu Umowy, obejmują w szczególności
przeprowadzenie kontroli oraz sporządzenie protokołu z kontroli.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i wzorem protokołu z kontroli, w którym dokumentowane są ustalenia
z kontroli, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy
stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności
i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Umowy.
Wykonawca oświadcza, że nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej,
faktycznej ani finansowej, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić zawarcie Umowy
lub wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.
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.
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.
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania
podmiotów, którym powierzył wykonanie Przedmiotu Umowy do realizacji w części oraz
osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę rzetelnie i z należytą starannością i zapewnić
niezbędny personel oraz narzędzia konieczne do właściwego i terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy.
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9. Do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wyznaczy co najmniej jedną osobę (dalej jako
„Ekspert”) do realizacji kontroli, przy czym:
1) Ekspert w zespole kontrolującym musi spełniać warunki określone w art. 286 ust 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077,
z późn. zm.),
2) Ekspert posiada oraz do zakończenia kontroli będzie posiadał aktualne poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych
klauzulą „tajne”, a także zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych.
10. Ekspert oświadcza, iż nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione
wątpliwości co do jego bezstronności oraz, że nie istnieją okoliczności mogące rodzić
konflikt interesów. Na potwierdzenie powyższego, Ekspert zobowiązuje się do złożenia
oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
11. Kontrola przeprowadzona zostanie w terminie ustalonym przez Strony jednak nie później niż
do …. , a protokół z kontroli przedłożony zostanie Zamawiającemu, zgodnie z §4 ust. 1
Umowy, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zakończenia. Termin
przygotowania protokołu może zostać przedłużony przez Zamawiającego na wniosek
Wykonawcy, jeśli zajdą uzasadnione okoliczności.
12. 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.

1.

2.
3.

4.

5.

§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania bezstronności i poufności w związku
z wykonywaną kontrolą. Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy również
po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, bezterminowo.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania danych uzyskanych w trakcie
wykonywania kontroli, do celów innych niż związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania kontroli, zagrożenia konfliktem
interesów, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o zaistniałym konflikcie oraz do rezygnacji z wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oświadcza, że są mu znane przepisy XXXIII rozdziału ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) dotyczące przestępstw
przeciwko ochronie informacji w szczególności art. 265 i 266.
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych), za każdy przypadek naruszenia.

§ 4.
1. Wykonawca przekazuje projekt protokołu z kontroli pracownikowi Zamawiającego,
pełniącemu funkcję koordynatora kontroli (dalej jako: „Koordynator kontroli”) w formie
wcześniej ustalonej z Koordynatorem kontroli, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie nadawania,
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przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje
niejawne (Dz. U. z 2011 r. nr 271 poz. 1603).
2. W przypadku, gdy protokół z kontroli zawiera błędy formalne lub wymaga uzupełnień,
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od
przekazania przez Zamawiającego, w formie ustalonej przez Strony, informacji
o konieczności usunięcia błędów i uzupełnienia protokołu, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytułu. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w
zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w §6 ust. 3.
3. Warunkiem otrzymania przez Wykonawcę wynagrodzenia, należnego za wykonanie kontroli
jest:
1) akceptacja mailowa protokołu z kontroli przez Koordynatora kontroli, przesłana na adres
mailowy wskazany w §11 ust. 1 Umowy,
2) dostarczenie poprawnie sporządzonego protokołu z kontroli, wydrukowanego w 2
egzemplarzach i podpisanego w wymaganych miejscach przez Eksperta, z
uwzględnieniem postanowień §5. ust. 7,
3) dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

§ 5.
Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie ………… zł (słownie: …………….) netto, powiększonej o
należny podatek od towarów i usług, tj. brutto ………….. zł (słownie:
………………………..).
Strony zgodnie postanawiają, że kwota wskazana w ust. 1, jest całkowitą kwotą
wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy
oraz, że wynagrodzenie to pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z
realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawcy poza kwotą wynagrodzenia określonego w ust.
1, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania
Przedmiotu Umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru protokołu z kontroli bez zastrzeżeń.
Zapłata wynagrodzenia, na podstawie prawidłowo dostarczonej faktury VAT sporządzonej
po dokonaniu odbioru protokołu z kontroli bez zastrzeżeń.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na wskazany na fakturze VAT przez
Wykonawcę numer rachunku bankowego, w terminie do 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od dnia doręczenia do Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 4.
ust. 3.
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.
Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia pisemnych uwag lub zastrzeżeń do protokołu z kontroli przez
Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do nich w terminie 7
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(siedmiu) dni kalendarzowych od ich przekazania przez Zamawiającego, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
§ 6.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu wskazanego
w Umowie, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości
0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5. ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 2, §7 ust. 8, §9 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 4 i 5 Umowy,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia
brutto, o której mowa w § 5. ust. 1.
4. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie przysługującego mu wynagrodzenia, o którym
mowa w § 5. ust. 1, o wysokość naliczonych kar umownych. 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
Wykonawcy wezwania do zapłaty w formie papierowej.
5. Postanowienia ust. 1-3, nie wykluczają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania przedmiotu
Umowy.
§ 7.
1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, przenosi
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich wyników swej pracy będących
utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), zwanych dalej
„Wynikami”, bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, na wszelkich
polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności w zakresie:
1) utrwalania,
2) zwielokrotniania każdą techniką, trwale i czasowo,
3) wprowadzania do obrotu,
4) wprowadzania do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych,
5) rozpowszechniania wszelkimi środkami i każdą formą udostępniania do korzystania,
6) publicznego wykonania i odtwarzania, wystawienia, wyświetlania lub nadawania
za pomocą każdego środka przekazu,
7) korzystania z Wyników w całości lub w części oraz łączenia ich z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, zmianę
barw, wielkości i treści całości lub ich części oraz tłumaczenie na różne języki.
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2. Wykonawca oświadcza, że do niego należą autorskie prawa majątkowe do Wyników
powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, które nabył niezależnie od formy
zatrudnienia swoich twórców, i że ma tytuł do przeniesienia tych praw na Zamawiającego.
3. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy składa się z innych utworów, do których Wykonawcy
nie przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe, Wykonawca oświadcza, iż posiada
licencję umożliwiającą korzystanie z utworów składowych.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania i rozporządzania utworami
stanowiącymi opracowanie Wyników (wykonywanie zależnego prawa autorskiego), w
zakresie wskazanym w ust. 1, z możliwością przenoszenia tego prawa na osoby trzecie bez
zgody Wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
5. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, nastąpi z chwilą udostępnienia
Wyników Zamawiającemu. Z chwilą przeniesienia praw przechodzi na Zamawiającego
własność nośnika, na którym Wyniki udostępniono.
6. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego (udziela zezwolenia Zamawiającemu) do
decydowania o oznaczeniu Wyników jego imieniem lub nazwiskiem albo udostępniania ich w
sposób anonimowy.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
Wyników, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw autorskich przy wykonywaniu Umowy.
8. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w niniejszym paragrafie,
lub też wad prawnych Wyników (Przedmiotu Umowy), Zamawiający będzie uprawniony
do odstąpienia od Umowy 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 będzie także uprawniony do dochodzenia
naprawienia szkody w pełnym zakresie.
§8
1. 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”), Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą
w Warszawie 00-695, ul. Nowogrodzka 47a,
2) z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez email:
inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl,
3) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy,
4) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania niniejszej 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),
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych
stanowi warunek umożliwiający zawarcie niniejszej Umowy,
6) dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji niniejszej Umowy,
7) odbiorcą danych osobowych będzie Zamawiający,
8) przysługujące Wykonawcy prawa w stosunku do Zamawiającego to: żądanie dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a
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1.

2.

3.
4.
5.

także prawo do przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z
inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w ust. 2 powyżej,
9) prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku
uznania, że administrator 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.
§ 9.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy albo wykonuje Umowę w sposób
nienależyty i mimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu
postępowania, Wykonawca w dodatkowym wyznaczonym terminie nie czyni tego,
Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od
dnia upływu wyznaczonego w wezwaniu terminu.
Ponadto, Zamawiający może 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) innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Przedmiotu Umowy,
powodujących, że dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy jest niemożliwe lub niecelowe
– w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wystąpienia uchybienia,
3) 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,
4) gdy w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia
lub dokumenty – w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach,
5) w przypadku, gdy Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych zagrażających
realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o zamiarze dokonania zmian
organizacyjno-prawnych, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy – w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odstąpienie od Umowy nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego
w związku ze skróceniem okresu obowiązywania Umowy.
W przypadkach odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać od
Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części Przedmiotu
Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
o ile wykonana część Przedmiotu Umowy przejawia dla Zamawiającego jakakolwiek wartość.
Pomimo odstąpienia od Umowy, Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia
zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku, o którym mowa w
niniejszym ustępie tj. gdy, pomimo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego,
Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania części
Przedmiotu Umowy i Zamawiający zachowuje prawa do rezultatu świadczenia
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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 tytułu wynagrodzenie. W przypadku powstania
wątpliwości, po odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Strony zgodnie podejmą
działania, celem ustalenia zakresu świadczenia zrealizowanego przez Wykonawcę
na podstawie Umowy do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy
w powyższym zakresie.
6. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia kar umownych przez
Zamawiającego.
§ 10.
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia wykonania
przez Wykonawcę wszystkich obowiązków w ramach Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem,
że termin ten nie będzie późniejszy niż ………………….

1.

2.

3.
4.

§ 11.
Strony ustalają, że wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie kierowana
odpowiednio na poniższe adresy:
Do Zamawiającego:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Kontroli Projektów (SKR)
ul. Nowogrodzka 47a, 00–695 Warszawa
adres e-mail: bartosz.robak@ncbr.gov.pl
Do Wykonawcy:
…
adres e-mail…
W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust 1, Strony są wzajemnie zobowiązane
do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej i elektronicznej w terminie 7
(siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zmiany adresu. Do czasu powiadomienia,
korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną.
Uznaje się, iż dotarcie informacji na adresy wskazane w ust. 1, jest poinformowaniem Stron
Umowy.
Zmiana danych, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony, bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy.

§ 12.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
§ 11 ust. 4 Umowy.
§ 13.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać
bez zbędnej zwłoki w drodze negocjacji. W przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu
w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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§ 14.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
§ 15.
Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Kopia pełnomocnictwa osoby reprezentującej Zamawiającego,
2) Załącznik nr 2 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS Wykonawcy,
3) Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia wraz ze wzorem protokołu z kontroli,
4) Załącznik nr 4 - Oferta złożona przez Wykonawcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
5) Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji poufności i bezstronności.

..........................................................
/Zamawiający/

……………………………………..
/Wykonawca/
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