ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
………………..
(zwane dalej: „Umową”)

zawarta w dniu .......................... 2020 r. w Warszawie pomiędzy:

Narodowym
Centrum
Badań
i
Rozwoju
z
siedzibą
w
Warszawie,
adres:
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U z 2019 r. poz. 1770 z późn. zm.) posiadającym
REGON: 141032404 oraz NIP: 7010073777, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „NCBR”,
reprezentowanym przez:

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

działającego/ą

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/posiadającym NIP:
………………….. oraz REGON: ……………………….., zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,

lub

…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. …………….., XX-XXX
…………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w ………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: …………, posiadającą NIP: …………………. oraz REGON: …………………., kapitał
zakładowy w wysokości1: ……………………., opłacony w całości2, zwaną dalej ,,Wykonawcą”,
reprezentowaną przez: ……………………………….

Wysokość kapitału zakładowego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej, sp. z
o.o., oraz spółki akcyjnej.
2 Wysokość kapitału wpłaconego należy podać wyłącznie w odniesieniu do spółki komandytowo-akcyjnej oraz
spółki akcyjnej.
1
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(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.”

Strony okazały wzajemnie aktualne umocowanie do reprezentacji celem zawarcia Umowy.
Osoba upoważniona przez Zamawiającego oświadcza, że udzielone jej upoważnienie nie wygasło,
ani nie zostało odwołane, a jego treść nie uległa zmianie.
Pełnomocnik Wykonawcy zapewnia, że udzielone mu/jej pełnomocnictwo nie wygasło, ani nie zostało
odwołane, a jego treść nie uległa zmianie3.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zgodnie z art. 138o oraz art. 6a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), (dalej jako
„uPzp”).

§1
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe zorganizowanie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego jednodniowej konferencji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Wielkie
Wyzwanie: Energia”, która odbędzie się w dniu 24 marca 2020 r. w godzinach 12:00 – 18:00 w
Warszawie, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego
(dalej jako „Wydarzenie”) oraz usług i działań jej towarzyszących (dalej łącznie jako „Przedmiot
Umowy”).

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu oraz godzin Wydarzenia. Zamawiający nie
później niż na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed datą Wydarzenia poinformuje Wykonawcę w
formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w §14 ust. 4 pkt 1
Umowy o jego terminie.

3.

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.

4.

W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1)

zapewnienie miejsca na organizację Wydarzenia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dokona
wyboru i akceptacji miejsca Wydarzenia spośród 3 (trzech) miejsc do wyboru zaproponowanych
przez Wykonawcę nie później niż na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed datą Wydarzenia, z
zastrzeżeniem ust. 2;

2)

aranżacji sali głównej (w tym sceny) oraz niezbędnej scenografii w miejscu i w dniu odbywania
się Wydarzenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt graficzny sceny do akceptacji

3

W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika.
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w terminie wskazanym w ust. 5. Ostateczna wersja projektu graficznego sceny musi być
zrealizowana i przekazana Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany
w § 14 ust. 4 pkt 2 Umowy w terminie do dnia 18 marca 2020 r.;
3)

zapewnienia i ustawienia według wskazań Zamawiającego w dniu Wydarzenia pełnego
wyposażenia sali w postaci: sprzętu technicznego w tym mikrofonów, komputerów
z odpowiednim oprogramowaniem do odtwarzania prezentacji i materiałów wideo, oświetlenia,
nagłośnienia itp.;

4)

zapewnienia odpowiedniej liczby osób do obsługi technicznej Wydarzenia, które odpowiadać
będą m.in. za prawidłowe i płynne wyświetlanie wszystkich wizualizacji, prezentacji
multimedialnych itp. prezentowanych podczas Wydarzenia, przez cały czas trwania Wydarzenia;

5)

zaprojektowania wizualizacji graficznej Wydarzenia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
projekt wizualizacji graficznej Wydarzenia do akceptacji w terminie wskazanym w ust. 5.
Ostateczna wersja projektu graficznego sceny musi być zrealizowana i przekazana
Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 14 ust. 4 pkt 2 Umowy
w terminie do dnia 17 marca 2020 r.;

6)

przygotowania i zapewnienia dodatkowych elementów scenografii i brandingu Wydarzenia,
a także dostarczenia projektów scenografii i brandingu Wydarzenia do akceptacji Zamawiającego
w terminie wskazanym w ust. 5. Po zaakceptowaniu projektów scenografii i brandingu
Wydarzenia przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże wszystkie ww. projekty (pliki) za
pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 14 ust. 4 pkt 2 Umowy w terminie do dnia
17 marca 2020 r. Na podstawie zaakceptowanych projektów, Wykonawca przygotuje i zapewni
dodatkowe elementy scenografii i brandingu podczas Wydarzenia;

7)

przygotowanie, zapewnienie oraz ustawienie lady recepcyjnej przed salą, w której odbędzie się
Wydarzenie. Wykonawca dostarczy projekt graficzny lady do akceptacji Zamawiającego
w terminie wskazanym w ust. 5. Ostateczna wersja projektu graficznego lady musi być
zrealizowana i przekazana Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany
w § 14 ust. 4 pkt 2 Umowy w terminie do dnia 18 marca 2020 r.;

8)

produkcji 2 (dwóch) spotów video (60 sek. oraz wersja skrócona 30 sek.), każdy w dwóch
wersjach tj. wersja wraz z napisami i transkrypcją oraz z audiodeskrypcją oraz dostarczenia do
Zamawiającego w terminie do 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia zakończenia
Wydarzenia w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 2 Umowy oraz
przeniesienia autorskich praw majątkowych do spotów video. Po otrzymaniu spotów
Zamawiający w terminie 2 (dwóch) dni roboczych zaakceptuje spoty lub zgłosi do nich uwagi za
pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy. Wykonawca
niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 1 (jednego) dnia roboczego, prześle
Zamawiającemu poprawione spoty bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu
w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 2 Umowy. Po ostatecznym
zaakceptowaniu spotów przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże wszystkie pliki w terminie
do dnia 24 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00 w formie elektronicznej na adres wskazany w § 14
ust. 4 pkt 2 Umowy;

9)

zapewnienia moderatora Wydarzenia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dokona wyboru i
akceptacji moderatora Wydarzenia spośród (2) dwóch osób do wyboru zaproponowanych przez
Wykonawcę nie później niż na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed datą Wydarzenia,
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zgody moderatora związane z
utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem wizerunku moderatora przez Zamawiającego
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oraz że wypełnił obowiązek informacyjny, o którym mowa w RODO;
10) zapewnienia serwisu sprzątającego przed, w trakcie oraz po Wydarzeniu. Wykonawca w swoim
zakresie i na swój koszt będzie zobowiązany do utylizacji materiałów powstałych w ramach
realizacji Przedmiotu Umowy;
11) zapewnienia serwisu fotograficznego podczas Wydarzenia oraz dostarczenia Zamawiającemu
relacji fotograficznej dokumentującej Wydarzenie (w sumie min. 50 (pięćdziesiąt) zdjęć po
obróbce), w tym zdjęć przedstawiających wszystkie osoby prezentujące się na scenie, w terminie
1 (jednego) dnia kalendarzowego od zakończenia Wydarzenia, na adres mailowy wskazany w §
14 ust. 4 pkt 2 Umowy lub na pamięci USB lub przy użyciu innego nośnika danych. Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu, przed przesłaniem wszystkich zdjęć w powyższym terminie,
minimum 10 (dziesięć) zdjęć (po obróbce) z Wydarzenia, w terminie 3 godzin od godziny
zakończenia Wydarzenia, na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 4 pkt 2 Umowy. Wykonawca
oświadcza, że będzie posiadał wszelkie niezbędne zgody uczestników w Wydarzeniu związane z
utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem wizerunku tych osób przez Zamawiającego
oraz że wypełnił obowiązek informacyjny, o którym mowa w RODO;
12) organizacji i bieżącej obsługi administracyjnej Wydarzenia;
13) zapewnienia co najmniej 1 (jednej) hostessy i 1 (jednego) hosta, którzy będą odpowiedzialni za
rejestrację uczestników, wydanie identyfikatorów i obsługę organizacyjną uczestników
Wydarzenia;
14) zapewnienia podczas Wydarzenia 2 (dwóch) tłumaczy, tzw. tłumacza ustnego towarzyszącego
(z języka polskiego na angielski) dla uczestników Wydarzenia będących osobami z delegacji
zagranicznej;
15) przygotowania, produkcji i dostawy materiałów promocyjnych (tj. 150 szt. identyfikatorów, 150
długopisów, 200 szt. ekologiczny notes, 200 szt. ekologiczny torba papierowa, 250 szt. baton
energetyczny). Wykonawca dostarczy do akceptacji Zamawiającego projekty graficzne
materiałów promocyjnych w terminie wskazanym w ust. 5. Ostateczna wersja projektów
materiałów promocyjnych musi być zrealizowana i przekazana Zamawiającemu za pomocą
poczty elektronicznej na adres wskazany w § 14 ust. 4 pkt 2 Umowy w terminie do dnia 17 marca
2020 r. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich materiałów promocyjnych na
Wydarzenie podczas, którego będą one rozdysponowane wśród uczestników Wydarzenia.
Zamawiający po zawarciu Umowy, zastrzega, że może podjąć decyzję o przygotowaniu,
produkcji i dostawie części wybranych materiałów promocyjnych w terminie do dnia 17 kwietnia
2020 r, o czym poinformuje Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w
§ 14 ust. 4 pkt 1 Umowy w terminie do 4 (czterech) dni kalendarzowych po zawarciu Umowy;
16) przygotowania i druku publikacji (wraz z projektem graficznym) (tj. 300 szt.). Wykonawca
dostarczy do akceptacji Zamawiającego projekt graficzny publikacji oraz przygotuje ją na
podstawie Materiału przekazanego przez Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5.
Ostateczna wersja publikacji musi być zrealizowana i przekazana Zamawiającemu do akceptacji
za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 14 ust. 4 pkt 2 Umowy w terminie do
dnia 18 marca 2020 r. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia publikacji na Wydarzenie
podczas, którego będzie ona rozdysponowywana wśród uczestników Wydarzenia,
- (dalej łącznie jako „Świadczenia obligatoryjne”);
17) zapewnienie usługi cateringowej, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia,
stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia
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zakładanej liczby uczestników korzystających z cateringu, o czym poinformuje Wykonawcę na 4
(cztery) dni kalendarzowe przed Wydarzeniem.
18) w razie uprzedniego zgłoszenia zapotrzebowania przez uczestników Wydarzenia, Zamawiający
zgłosi zapotrzebowanie Wykonawcy w terminie do 3 (trzech) dni kalendarzowych przed
Wydarzeniem za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 14 ust. 4 pkt 1 Umowy
na następujące usługi (dalej jako „Świadczenie opcjonalne”):
a)

zapewnienie asystenta osoby z niepełnosprawnością podczas Wydarzenia,

b)

zapewnienie tłumacza z polskiego języka migowego (PJM) - wykonanie tłumaczenia w Polskim
Języku Migowym na żywo podczas Wydarzenia,

c)

zapewnienie pętli indukcyjnej.

5.

Wszystkie materiały graficzne, wskazane w ust. 4, tj.: scenariusze spotów, projekty graficzne
oraz elementy aranżacji, które powstaną (zostaną zaprojektowane) w ramach Przedmiotu
Umowy (dalej jako „Materiały”), muszą być przedstawione do ostatecznej akceptacji
Zamawiającego przed ich wyprodukowaniem. W terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy, Wykonawca prześle Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej na
adres wskazany w § 14 ust. 4 pkt. 2 Umowy materiały do akceptacji. Zamawiający po otrzymaniu
materiału od Wykonawcy zgłosi zastrzeżenia do przesłanego materiału lub zaakceptuje bez
zastrzeżeń w formie elektronicznej na adres wskazany w § 14 ust. 4 pkt. 1 Umowy. W przypadku
zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca, w terminie 1 (jednego) dnia
kalendarzowego od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, uwzględni zgłoszone zastrzeżenia, bez prawa
do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu i przekaże materiały w wersji ostatecznej do
ponownej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do zgłaszania kolejnych
umotywowanych zastrzeżeń do Materiałów, do momentu, w którym proponowany Materiał będzie
w pełni odpowiadał jego potrzebom.

6.

Wykonawca jest zobowiązany do ekspozycji czytelnego logotypu NCBR oraz innych logotypów
wskazanych przez Zamawiającego na materiałach promocyjnych oraz na ekranie głównym przez
cały czas trwania Wydarzenia i wyświetlenia logotypu NCBR na ekranie reklamowym przez cały
czas trwania Wydarzenia. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przekazanych przez
NCBR logotypów wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy. NCBR zobowiązuje się do
dostarczenia Wykonawcy logotypu NCBR drogą elektroniczną na adres wskazany w § 14 ust. 4
pkt 1 Umowy w dniu zawarcia Umowy.

7.

Zamawiający ustali z Wykonawcą szczegóły Wydarzenia i liczbę uczestników Wydarzenia w
drodze bieżących uzgodnień między Stronami. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
ostatecznej liczbie uczestników Wydarzenia na 4 (cztery) dni kalendarzowych przed
Wydarzeniem.

8.

Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z organizacji Wydarzenia z przyczyn
wynikających z działań operacyjnych Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego w terminie do 4 (czterech) dni kalendarzowych przed Wydarzeniem oraz do
zmiany miejsca lub terminu Wydarzenia. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z organizacji
Wydarzenia, zgodnie z zapisem w zdaniu powyżej lub zmianą miejsca lub terminu Wydarzenia,
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

9.

Zamawiający pozostawia sobie prawo do nieodpłatnej zmiany np.: kolorystyki nadruku
logotypów, metody znakowania, kolorystyki materiałów promocyjnych określonych w SOPZ, w
szczególności w sytuacji, gdy nadruk logotypów byłby niemożliwy lub mało czytelny.
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Zamawiający o tym fakcie poinformuje Wykonawcę w formie elektronicznej w terminie do 4 dni
od dnia zawarcia Umowy.
10. Podstawowym narzędziem komunikacji Stron, zgłaszania uwag lub zastrzeżeń do realizowanych
usług, są środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty
elektronicznej, na adresy wskazane w § 14 ust. 4 pkt 1 i 2 Umowy, o ile Strony nie postanowią
inaczej.

§2
Termin obowiązywania Umowy
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia wykonania wszystkich
obowiązków wynikających z Umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku,
z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 Umowy.

§3
Oświadczenia i zobowiązania Stron
1.

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 uPzp oraz nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp.

2.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym i sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,
a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację Przedmiotu
Umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki, uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

4.

W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;

najlepszą

wiedzą

oraz

zgodnie

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.
5.

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

6.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) organizatora imprez na kwotę nie mniejszą
niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w zakresie organizacji Wydarzenia.

7.

Strony ustalają, że najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
do wglądu polisę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z potwierdzeniem
zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia
działalności związanej z Przedmiotem Umowy wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie
składki bądź raty składki. Kopia polisy stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wymaganych limitów sumy gwarancyjnej przez cały

Strona 6 z 27

wymagany okres obowiązywania Umowy, a w razie wypłaty odszkodowania z polisy Wykonawca
powinien uzupełnić sumę gwarancyjną do wymaganego limitu, określonego w ust. 6.
Zamawiający nie dopuszcza franszyzy redukcyjnej w polisie.
9.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku zawarcia i kontynuowania wymaganej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub zawarcia jej w kształcie niespełniającym
wymagań Zamawiającego, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o której mowa w § 8
ust. 2 Umowy.

10. 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.
11. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację
Przedmiotu 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.
12. 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.
13. 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 Przedmiotu Umowy.
14. 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.
15. 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.
16. Zamawiający w terminie do 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy wskaże

Wykonawcy osobę prowadzącą (moderatora) spośród przedstawionych przez Wykonawcę w
Ofercie.

§4
Podwykonawstwo
1.

W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń podwykonawców wyłącznie
na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej o każdej
zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych
podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

3.

Informacja o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana
Zamawiającemu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty zmiany danych podwykonawców, w
celu zachowania niezakłóconej współpracy nad realizacją Przedmiotu Umowy.
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4.

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy, z których świadczeń będzie korzystał w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy będą podmiotami profesjonalnie świadczącymi zlecone im
przez Wykonawcę zadania oraz posiadającymi wszelkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania
zleconych im przez Wykonawcę zadań.

5.

Korzystając w ramach wykonywania Umowy ze świadczeń podwykonawców, Wykonawca
zobowiązany jest nałożyć na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł
i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac
danego podwykonawcy.

6.

Wykonawca pozostaje gwarantem wykonywania i przestrzegania przez podwykonawców
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.

7.

Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowią zmiany Umowy.

8.

Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub
zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.

9.

Korzystanie ze świadczeń podwykonawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy oraz może stanowić okoliczność
uzasadniającą odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w terminie 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę postanowień
niniejszego paragrafu oraz naliczenie Wykonawcy kary umownej, określonej w § 8 ust. 6 Umowy.

§5
Wynagrodzenie
1.

Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
maksymalne wynagrodzenie w wysokości ................ (słownie: ……….. 00/100) złotych netto,
powiększone o należny podatek od towarów i usług, to jest ................ (słownie: ……….. 00/100)
złotych brutto.

2.

Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu realizacji Świadczeń obligatoryjnych, o których mowa
§ 1 ust. 4 pkt 1 – 16 Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ................
(słownie: ……….. 00/100) złotych brutto.

3.

Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu realizacji usługi cateringowej, o których mowa
§ 1 ust. 4 pkt 17 Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zapewnienie usługi
cateringowej dla 1 (jednego) uczestnika w wysokości ................ (słownie: ……….. 00/100)
złotych brutto. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie usługi cateringowej
jest cena jednostkowa brutto za usługi cateringowe za jednego uczestnika Wydarzenia,
pomnożona przez liczbę uczestników Spotkania.

4.

Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu realizacji Świadczeń opcjonalnych, o których mowa
§ 1 ust. 4 pkt 18 Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za:

1) zapewnienie asystenta osoby z niepełnosprawnością podczas Wydarzenia w wysokości
................ (słownie: ……….. 00/100) złotych brutto;
2) zapewnienie tłumacza z polskiego języka migowego (PJM) - wykonanie tłumaczenia w Polskim
Języku Migowym na żywo podczas Wydarzenia w wysokości ................ (słownie: ………..
00/100) złotych brutto;
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3) zapewnienie pętli indukcyjnej w wysokości ................ (słownie: ……….. 00/100) złotych brutto.
5.

Strony postanawiają, że kwota wynagrodzenia brutto określona w ust. 1, jest całkowitą kwotą
wynagrodzenia należną Wykonawcy z tytułu należytego wykonania 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.

6.

Wynagrodzenie płatne jest po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usług
objętych Przedmiotem Umowy, w Protokole, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy bez zastrzeżeń,
na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT albo
odebranej 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.), zawierającej
prawidłowy numer rachunku bankowego, znajdujący się w wykazie podatników VAT
udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej
doręczenia albo odebrania.

7.

Brak rachunku bankowego Wykonawcy, znajdującego się w wykazie podatników VAT
udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania
płatności z faktur do czasu spełnienia wymogów opisanych w zdaniu poprzednim, a termin
płatności z danej faktury ulega wydłużeniu o czas tej zwłoki. W takim przypadku Wykonawcy nie
przysługują odsetki za nie terminową płatność ani uprawnienie do wstrzymania lub braku
realizacji obowiązków wynikających z Umowy.

8.

Wykonawca na fakturze, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art.
19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn
zm.), obejmujących dokonaną na rzecz Zamawiającego dostawę towarów/świadczenie usług, o
których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz.
2174 z późn zm.) umieści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1
pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług..

9.

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.

10. 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.
11. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.

Strona 9 z 27

§6
Odbiór Przedmiotu Umowy
1.

Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w drodze podpisania przez
Strony protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy (dalej jako „Protokół”).
Sporządzony i podpisany przez Zamawiającego Protokół zostanie przesłany Wykonawcy w
formie elektronicznej, na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 5 pkt 1 Umowy. Podpisany skan
Protokołu Wykonawca prześle zwrotnie Zamawiającemu na adres mailowy wskazany w § 14 ust.
5 pkt 2 Umowy.

2.

Protokół sporządza się w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wykonania przez
Wykonawcę ostatniego z obowiązków objętych Przedmiotem Umowy, określonych w § 1 ust. 4
Umowy.

3.

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

4.

W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu 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 przekazania
Protokołu z zastrzeżeniami na adres mailowy wskazany w § 14 ust. 5 pkt 1 Umowy, udzieli
stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia, bez prawa do odrębnego
wynagrodzenia z tego tytułu.

5.

Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad, zastrzeżeń w wykonaniu
Przedmiotu Umowy lub przyjęcia przez Zamawiającego stosownych wyjaśnień stanowi podstawę
do sporządzenia Protokołu bez zastrzeżeń.

6.

Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do wystawienia
przez Wykonawcę faktury, o której mowa w § 5 ust. 6 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8.

7.

W terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego, że
wyjaśnienia lub uwzględnienie zastrzeżeń są niewystarczające lub nie zostały złożone w terminie
określonym w ust. 4, Zamawiający może od Umowy odstąpić oraz naliczyć Wykonawcy karę
umowną, określoną w § 8 ust. 6 Umowy.

8.

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

9.

Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia w sytuacji, o której mowa w ust. 8, Zamawiającemu
przysługuje prawo do naliczenia kary umownej, określonej w § 8 ust. 2 – 5 Umowy.

10. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania Protokołu w
terminie określonym w ust. 2, Zamawiający może z upływem tego terminu w terminie 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od Umowy odstąpić oraz naliczyć Wykonawcy karę umowną
określoną w § 8 ust. 6 Umowy lub poprzestać na jednostronnym Protokole.

§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
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powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy (dalej jako: „Utwory”), w celu ich
swobodnego wykorzystania i modyfikacji, 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 i 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), (dalej jako: „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, 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 audiowizualnych 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.
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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 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 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
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uprawniającą do korzystania z tego utworu. Ponadto, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe lub udzieli licencji lub sublicencji 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 Zamawiającego 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 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.

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przekazanych przez NCBR logotypów
wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy.

14. NCBR udziela Wykonawcy nieodpłatnie licencji niewyłącznej na wykorzystanie logotypu NCBR w
Polsce, na okres realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy na następujących polach
eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego,
techniką cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;
2) wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych;
3) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
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4) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w czasie Wydarzenia.
§8
Kary umowne
1.

W razie niewykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty
kary umownej w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

2.

W razie niewykonania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w
§ 5 ust. 1 Umowy.

3.

W
przypadku
nienależytego
wykonania
Świadczenia
obligatoryjnego/usługi
cateringowej/Świadczenia opcjonalnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary
umownej w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego odpowiednio w § 5 ust. 2-4
Umowy, za każde naruszenie.

4.

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów wynikających z Umowy lub
SOPZ, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% kwoty
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust 1 Umowy.

5.

W ramach realizacji usługi fotograficznej, określonej w § 1 ust. 4 pkt 11 Umowy za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia w przekazaniu zdjęć z Wydarzenia w stosunku do terminów
wynikających z Umowy lub SOPZ, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną
w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust 1 Umowy.

6.

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.

7.

W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 11 Umowy bądź naruszenia
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Zamawiający może żądać od Wykonawcy
zapłaty kary umownej w kwocie 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, za każde
naruszenie.

8.

Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

9.

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 noty obciążeniowej w formie
pisemnej.

10. 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, a także
w przypadkach, dla których kar umownych nie zastrzeżono.
11. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy.
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§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 30
(trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

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 kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

2)

wystąpienia niezależnych od którejkolwiek ze Stron okoliczności uniemożliwiających wykonanie
Umowy lub jej części przez Wykonawcę – w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od
dnia zaistnienia tych okoliczności;

3)

gdy w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty - w
terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych 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 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych
od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

5)

zaistnienia przypadku siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności niezależne od
Stron, których nie można było przewidzieć, tego typu jak m. in.: wojna, stany wyjątkowe, strajki
generalne, blokady, embargo, działania sił przyrody o charakterze klęsk żywiołowych jak
huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary, epidemie itp., uniemożliwiającej realizację w
części lub w całości Przedmiotu Umowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od
zaistnienia przesłanki;

6)

innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy, powodujących, że
dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe - w terminie do 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

7)

gdy Wykonawca zleca wykonanie prac będących Przedmiotem Umowy innym podmiotom lub
osobom niż zaakceptowanym przez Zamawiającego - w terminie do 30 (trzydziestu) dni
kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

8)

gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała być realizowana - w
terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia tych okoliczności.

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 przez NCBR oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W przypadku
ewentualnych wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z odstąpieniem, Strony
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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.

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.

8.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie ograniczają Zamawiającemu możliwości
wypowiedzenia Umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ani nie
modyfikują tych przepisów lub warunków na niekorzyść Zamawiającego.

§ 10
Zmiany Umowy
1.

Wszelkie zmiany Umowy, zastrzeżeniem § 1 ust. 4 pkt. 15 oraz ust. 9 i § 4 ust. 7 i § 14 ust. 7 jak
również § 12 ust. 3 i 4 Umowy, 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 zawarcia Umowy, a ponadto jej dokonanie
podyktowane jest w szczególności:

1)

zmianą rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i
umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków
unijnych;

2)

decyzją instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej
krajowym programem operacyjnym, który realizuje NCBR;

3)

przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy;

4)

uzasadnionymi zmianami w zakresie sposobu realizacji, w tym zmiana miejsca lub terminu
realizacji Wydarzenia lub Przedmiotu Umowy;

5)

koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu
Umowy;

6)

koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

7)

zmianą miejsca i terminu realizacji Przedmiot Umowy;

8)

zmianą warunków i terminów płatności;

9)

w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w
inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
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rozwiązań

3.

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 (Dz.U. z 2018 r. poz.
2177, ze zm.);

3)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4)

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z
2018 r. poz. 2215 ze zm.).

4.

Zmiany, o których mowa w ust. 2 lub 3 jeżeli będą miały wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, o
którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany stawek, o których mowa w Ofercie
Wykonawcy. Wykonawca powinien 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.

5.

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;
5) w zakresie propozycji moderatora lub innej osoby wskazanej w § 1 ust. 4 Umowy, złożonej przez
Wykonawcę wraz z Ofertą oraz miejsca lub terminu Wydarzenia.
Zmiany, o których mowa powyżej będą uzgadniane w drodze bieżących ustaleń pomiędzy
przedstawicielami Stron wskazanymi w § 14 ust. 4 Umowy.

4.

W przypadku niezależnej od Stron zmiany dotyczącej osób kluczowych dla realizacji Umowy,
osób muszą być uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a
kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same,
jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. w ramach określonych
przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej).

§ 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
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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.

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.

Dane osobowe przedstawicieli Stron wymienionych w § 14 udostępniane będą drugiej Stronie,
która stanie się ich administratorem danych i przetwarzane będą przez nią w celu realizacji
umowy.

3.

NCBR podaje, iż wszelkie informacje dotyczące przetwarzania jako Administratora Danych
Osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej o której mowa w art. 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), która stanowi Załącznik
nr 7 do umowy.

4.

W przypadku, gdy NCBR będzie przetwarzał w ramach niniejszej dane pracowników lub
współpracowników Wykonawcy a w szczególności w stosunku do osób uprawnionych do
wykonywania prac, o których mowa w § 14 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 Umowy, NCBR realizuje
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obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, poprzez Klauzulę stanowiącą
Załącznik nr 8 i zobowiązuje drugą stronę umowy do udostępnienia tejże informacji wskazanym
osobom.
5.

1.

Zmiana załączników wskazanych w ust. 3 i 4 wskazanych powyżej nie wymaga zmiany umowy,
Strony mogą aktualizować dane zawarte w powyżej wskazanych Klauzulach informacyjnych
również poprzez przesłanie wiadomości email.

§ 13
Kryterium społeczne
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, na podstawie
umowy o pracę minimum jednej osoby wykonującej w trakcie realizacji Umowy czynności obsługi
technicznej lub administracyjnej Wydarzenia albo osoby do kontaktu związanej z Przedmiotem
Umowy (osobę, która jest już zatrudniona przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, przy czym
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia nowej osoby), polegających na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019
r. poz. 1040, z późn. zm.) lub właściwych przepisów prawa Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.

2.

Zatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 1 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 kryteria, o których mowa w
ust. 1.

3.

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 osoby wykonujących wskazane
w ust. 1, czynności. Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do:
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.

4.

W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę (wraz z zakresem obowiązków wykonywanych przez tę osobę przy realizacji Przedmiotu
Umowy) przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osoby wykonujących wskazane
w ust. 1 czynności, w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia przesłania przez
Zamawiającego wezwania e-mailem, oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie Zamawiającego.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, na każde żądanie Zamawiającego, dowodów
potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy, o której mowa
w ust. 1 wraz z imiennym raportem miesięcznym o należnych składkach i wypłaconych
świadczeniach ZUS RCA.
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6.

Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopiach, poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

7.

W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu Umowy osoby,
o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą
umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, o którym mowa w art.
2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z
2018 r. poz. 2177, ze zm.) , obowiązującego na dzień dokonania naruszenia.

§ 14
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.

W sprawach nieregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.) oraz inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

4.

Dla celów koordynacji realizacji Umowy Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w osobach:

1)

ze strony Wykonawcy:
..............................;

2)

ze strony Zamawiającego:

Pan/i

…………………..,

tel.:

………………..,

adres

e-mail:

a) Pan/i ………………….., tel.: ……………….., adres e-mail: ..............................;
oraz
b) Pan/i ………………….., tel.: ……………….., adres e-mail: ...............................
oraz
c) Pan/i ………………….., tel.: ……………….., adres e-mail: ...............................
5. Do podpisania Protokołu, o którym mowa w § 6 ust 1 Umowy, Strony wyznaczają swoich
przedstawicieli w osobach:
1)

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

2)

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

6. Przedstawiciele Stron, wskazani w ust. 4, są upoważnieni do dokonywania bieżących ustaleń w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy a także w zakresie niewskazanym wyraźnie w Umowie, lecz
niezbędnym do jej wykonania.
7. 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.
8. Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 4 Umowy, jest poinformowaniem
Stron Umowy. Adresy do doręczeń korespondencji są następujące:
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1) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695 Warszawa),
ul. Nowogrodzka 47a;
2) …………… z siedzibą w ……………(……………..), ul. …………………….
9. 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 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od zmiany danych. Do czasu powiadomienia,
korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną.
10. Umowa zostaje sporządzona w 3 (trzech) egzemplarzach, w tym 2 (dwa) dla Zamawiającego i 1
(jeden) dla Wykonawcy.
11. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku
do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r.
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) w godzinach 8.00 – 16.00.
12. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa, w szczególności uPzp oraz Kodeksu Cywilnego.

powszechnie

13. 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 KRS
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;

7)

Załącznik nr 7 – Wzór klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO

8)

Załącznik nr 8 – Wzór klauzuli informacyjnej z art. 14 RODO

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 6

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
3. Jakość wykonanych prac ocenia się jako dobrą / niedobrą*
4. Niezgodności/braki ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Termin usunięcia niezgodności /braków ustalono na ……….………………………….
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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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Załącznik nr 7
Klauzula informacyjna - zbierania danych osobowych bezpośrednio
od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 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 „RODO”), informuję Panią/Pana że:
1)

administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej:
„NCBR”) z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;

2)

z

inspektorem

ochrony

danych

można

się

skontaktować

poprzez

adres

e-mail:

inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl;
3)

dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zawartej w dniu .... z ......
(Wykonawcą);

4)

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 lit. b RODO);

5)

dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy – do czasu wykonania
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy oraz przechowywane będą w celach
archiwalnych przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt;

6)

odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także
podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być
także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub
organizacyjne;

7)

przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do
przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;
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8)

posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;

9)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

10)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Strona 25 z 27

Załącznik nr 8

Klauzula informacyjna - zbierania danych osobowych niebezpośrednio
od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 14 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”), informuję Panią/Pana, że:
1)

administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej NCBR)
z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a;
2) dane osobowe zostały pozyskane od .....................(Wykonawcy);

3)

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

4)

NCBR bedzie przetwarzało następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię,
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, siedziba firmy;

5)

dane osobowe są przetwarzane w celu/celach zawarcia i realizacji umowy nr 11/20/US/P11
pomiędzy NCBR a Infor Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie;

6)

dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w sytuacji, w której jest
to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora tj: w
celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy;

7)

dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji umowy – do czasu wykonania
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy oraz przechowywane będą w celach
archiwalnych przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną NCBR i Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt;

8)

odbiorcami danych osobowych będą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub organy
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a także
podmioty świadczące usługi niezbędne do realizacji zadań przez NCBR. Dane te mogą być
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także przekazywane partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub
organizacyjne;
9)

przysługują Pani/Panu prawa w stosunku do NCBR do: żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do
przenoszenia danych. W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 3 powyżej;

10)

posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;

11)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

12)

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Strona 27 z 27

