Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

WZÓR „UMOWA NR ………………….

zawarta w dniu ………………. 2020 r. w Warszawie (dalej jako: „Umowa”),
pomiędzy:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy
ul. Nowogrodzkiej 47a, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U z 2019 r., poz. 1771, ze zm.), posiadającym
NIP: 7010073777 oraz REGON: 141032404, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „NCBR”,
reprezentowanym przez:
Pana Zbigniewa Zielińskiego – Dyrektora Działu Administracji i Zakupów, działającego
na podstawie upoważnienia PW3-3/F2 z dnia 12.12.2019 r.,
(kopia upoważnienia do reprezentowania Zamawiającego stanowi Załącznik nr

1 do

Umowy),
a
………………………. zamieszkałą/zamieszkałym w……………………… (…-…), przy ul.
……..,

posiadającą/posiadającym

PESEL:

……………………………….,

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym serii: …. numer ….., wydanym przez:
………………….,
działalność

ważnym

gospodarczą

do:

pod

…………………………,

firmą

prowadzącą/prowadzącym

„…………………………………….”,

przy

ul.

………………………….., posiadającą/posiadającym NIP: ………………….. oraz REGON:
……………………….., zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,
lub
…………………………………… z siedzibą w ……………, adres: ul. ……………..,
…-… ……………, 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

wysokości:

…………………….,

opłacony

w całości, zwaną dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
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……………………………….
(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wydruk
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS
Wykonawcy stanowi 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 mu upoważnienie nie
wygasło ani nie zostało odwołane, a jego treść nie uległa zmianie.
Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na usługi
społeczne, o których mowa w art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), dalej: „PZP”
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu
Finansowego Europejski Obszar Gospodarczy i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2014-2021.
§ 1.
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
usług cateringowych podczas spotkań organizowanych przez Zamawiającego w
siedzibie Zamawiającego w Warszawie w biurach przy ul. Nowogrodzkiej 47a oraz ul.
Nowogrodzkiej 50, (dalej jako: „Spotkanie”), (dalej łącznie jako „Przedmiot
Umowy”).

2.

Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania Przedmiotu Umowy
zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, którego kopia stanowi Załącznik nr 3 do
Umowy (dalej jako „OPZ”) oraz oferta Wykonawcy z dnia ……………. r., której kopia
stanowi Załącznik nr 4 do Umowy (dalej jako „Oferta”), a także zgłaszane przez
Zamawiającego Zlecenia, o których mowa w ust. 3.

3.

Realizacja usług, o których mowa w ust. 1, będzie każdorazowo zlecana przez
Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczną, na adres mailowy lub pod numer
2

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

telefonu wskazane w § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy (dalej jako „Zlecenie”), nie później niż
na 7 (siedem) dni kalendarzowych przed planowanym terminem Spotkania.
4.

Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, Zlecenia oraz korespondencja Stron przy
zawieraniu i wykonaniu Zlecenia będą prowadzone przez Strony w formie
elektronicznej drogą mailową przez upoważnione osoby wskazane w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2
Umowy.

5.

Zamawiający ma prawo zmienić liczbę osób biorących udział w poszczególnych
Spotkaniach lub liczbę zamawianych porcji, nie później niż w dniu roboczym
przypadającym bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia każdego ze Spotkań.
W przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego liczby osób biorących udział
w poszczególnych Spotkaniach lub liczby zamawianych porcji Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie za Zlecenie uwzględniające zmianę. W przypadku
zwiększenia przez Zamawiającego liczby osób biorących udział w poszczególnych
Spotkaniach lub liczby zamawianych porcji i nieuwzględnienia przez Wykonawcę
zmiany, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostarczone Zlecenie.

6.

W sytuacjach nagłych, Zamawiający zastrzega prawo do zgłaszania Zlecenia na 1
(jeden) dzień kalendarzowy przed planowanym Spotkaniem. Wykonawca tego samego
dnia, do godz. 16:00, potwierdzi jego przyjęcie drogą elektroniczną, na adres osoby
zgłaszającej Zlecenie wskazany w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy.

7.

W przypadku opóźnienia w wykonaniu Zlecenia o co najmniej 1 (jeden) dzień
kalendarzowy w stosunku do terminu wynikającego ze Zlecenia, Zamawiający ma
prawo rezygnacji ze Zlecenia bez wyznaczania dodatkowego terminu, z zastrzeżeniem
ust. 8. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu Zlecenia.

8.

Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego określonego w ust. 7, Zamawiający może
nie przyjąć wykonania Przedmiotu Umowy objętego Zleceniem przez Wykonawcę
z uchybieniem terminu określonego w Zleceniu, jeśli ze względu na charakter
Przedmiotu Umowy objętego Zleceniem, wykonanie go po terminie nie będzie miało
znaczenia dla Zamawiającego.
§ 2.
Wykonanie Umowy

1.

Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie, zgodnie ze Zleceniami Zamawiającego,
świadczyć usługi wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy.
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2.

Kontroli prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy pod względem ilościowym
i jakościowym dokonuje każdorazowo, w dniu realizacji Zlecenia, osoba wskazana w §
9 ust. 1 pkt 1 Umowy.

3.

Szczegółowe kwestie dot. sposobu realizacji danego Zlecenia będą uzgadniane
w drodze bieżących ustaleń pomiędzy przedstawicielami Stron, wskazanymi w § 9 ust.
1 pkt 1 i 2 Umowy.

4.

Stwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy następuje w drodze podpisania
przez Strony Protokołu odbioru (dalej jako: „Protokół odbioru”), w którym zostaną
wyszczególnione stwierdzone uchybienia w realizacji Przedmiotu Umowy, tj. w
szczególności braków ilościowych lub jakościowych świadczonych usług, objętych
Przedmiotem Umowy (w tym dotyczących składników menu, zgodnie z OPZ, np. w
zakresie

świeżości

produktów,

temperatury

produktów,

walorów

smakowych

produktów), ich niezgodności ze Zleceniem, nieestetycznego wyglądu, nieprawidłowej
obsługi lub uszkodzonej zastawy, w tym zastrzeżenia do sposobu i jakości wykonania
Zlecenia. W terminie 5 dni roboczych od dnia wykonania danego Zlecenia zostanie
sporządzony Protokół odbioru, który po podpisaniu przez Zamawiającego zostanie
przesłany Wykonawcy w formie elektronicznej (w postaci skanu podpisanego
dokumentu), na adres mailowy wskazany w § 9 ust. 2 pkt 1 Umowy. Podpisany przez
Wykonawcę Protokół odbioru Wykonawca prześle Zamawiającemu w formie skanu na
adres mailowy wskazany w § 9 ust. 2 pkt 2 Umowy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych
od otrzymania Protokołu odbioru.
5.

Protokół odbioru, zostanie sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5
do Umowy i zawiera w szczególności:
1) dzień i miejsce odbioru Zlecenia;
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu uchybień lub zastrzeżeń
do sposobu i jakości wykonania Zlecenia;
3) podpisy Stron lub osób wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy.

6.

Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2, Zamawiający zgłosi w Protokole odbioru,
jeżeli stwierdzi, że Zlecenie wykonano w sposób nienależyty i niezgodny z umówionym
przez Strony, wskazanym w Zleceniu oraz Załączniku nr 3 i 4 do Umowy sposobem
w szczególności: nieterminowo, o złej jakości potraw lub złej estetyce przygotowania
usług gastronomicznych lub cateringowych.

4

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

7.

Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru bez zastrzeżeń, stanowić będzie
podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w § 4 ust. 5 Umowy.

8.

W razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania Protokołu odbioru w terminie o
którym mowa w ust. 4, Zamawiający może w terminie 30 (trzydziestu) dni od Umowy
odstąpić lub uznać treść sporządzonego przez siebie Protokołu za zaakceptowany przez
Wykonawcę.

9.

Zakres (ilość zestawów) Zlecenia każdorazowo będzie wynikać z jednostronnej
dyspozycji osoby odpowiedzialnej za realizację Zlecenia po stronie Zamawiającego,
określonej w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy.

10.

Mając na uwadze fakt, że ilości Spotkań i osób w nich uczestniczących, określone
w OPZ, zostały oszacowane przez Zamawiającego na podstawie danych z lat ubiegłych
z należytą starannością, są jednak jedynie wartościami szacunkowymi, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość:

1)

ograniczenia liczby Spotkań lub uczestniczących w nich osób, określonej w OPZ, bez
możliwości podnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń z tytułu niezlecania
mu przez Zamawiającego pełnego zakresu usług określonych w OPZ lub
niewykorzystania przez Zamawiającego w całości kwoty wynagrodzenia brutto,
określonego w § 4 ust. 1 Umowy;

2)

zwiększenia liczby Spotkań lub uczestniczących w nich osób, określonej w OPZ bez
zwiększenia wartości maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust.
1 Umowy.
§ 3.
Obowiązki Wykonawcy

1.

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

2.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)

wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego;

2)

wykonania

Przedmiotu

Umowy

z

zachowaniem

najwyższej

staranności

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
3)

zapewnienia profesjonalnego standardu wykonania Przedmiotu Umowy.
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2.

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

3.

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

4.

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

5.

Wykonawca ponosi pełną 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.

6.

Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania
podmiotów, którym powierzył Przedmiot Umowy do realizacji w części oraz osób,
którymi się posługuje przy realizacji Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.

7.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy
za uprzednią zgodą Zamawiającego.

8.

W przypadku powierzenia wykonania części Umowy podwykonawcy, Wykonawca ma
obowiązek wskazać części Przedmiotu Umowy, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców.

9.

Zmiana podwykonawcy może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną
na piśmie w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy informacji
o nowym podwykonawcy.

10.

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

11.

Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania
własne.
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12.

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

13.

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

14.

Wykonawca

pozostaje

gwarantem

wykonywania

i

przestrzegania

przez

podwykonawców wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie.
§ 4.
Wynagrodzenie/Warunki płatności
1.

Strony postanawiają, że maksymalna kwota wynagrodzenia należna Wykonawcy,
z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy wynosi ……………. (słownie:
…………………) złotych netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług tj.
……………… (słownie: ……………) złotych brutto, zgodnie z Ofertą. Ceny
jednostkowe Przedmiotu Umowy określone są w Ofercie.

2.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowane i prawidłowo wykonane
Zlecenia, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 Umowy.

3.

Łączne wynagrodzenie za zrealizowane Zlecenia nie może przewyższyć kwoty
wynagrodzenia brutto, o której mowa w ust. 1.

4.

Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie brutto obliczone stosownie do zakresu każdorazowego Zlecenia.
Podstawą obliczenia miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy jest suma iloczynów
cen jednostkowych brutto dla każdego zestawu określonego w Zleceniu, zgodnie z ceną
jednostkową określoną w Ofercie, oraz liczby osób biorących udział w Spotkaniu,
zgłoszonych w Zleceniach.

5.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne miesięcznie, za Zlecenia zrealizowane
w danym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy, w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego albo odebrania przez
Zamawiającego przesłanej przez Wykonawcę na adres przetargi@ncbr.gov.pl
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, w sposób wskazany w art. 4 ust. 1 ustawy z
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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.
6.

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.

7.

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.

8.

Nieprawidłowo wystawiona faktura 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.

9.

Podstawą do wystawienia faktur są podpisane przez obie Strony Protokoły odbioru,
o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy, potwierdzające wykonanie w danym miesiącu
Zleceń przez Wykonawcę, bez stwierdzonych uchybień lub zastrzeżeń.

10.

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

11.

Ceny jednostkowe świadczonych przez Zamawiającego w ramach Umowy usług
zawarte w Ofercie nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy,
wskazany w § 5 ust. 1 Umowy.
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§ 5.
Okres obowiązywania Umowy
1.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy obejmuje okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy
od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.

2.

W przypadku wcześniejszego wykorzystania kwoty wynagrodzenia brutto określonej w
§ 4 ust. 1 Umowy, Umowa wygasa.

3.

W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa
w § 4 ust. 1 Umowy, w terminie realizacji Przedmiotu Umowy wskazanym w ust. 1,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu
Umowy o kolejne 12 (dwanaście) miesięcy. O zamiarze skorzystania z tego prawa,
Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej Wykonawcę nie później niż na 1
(jeden) miesiąc przed upływem terminu realizacji Przedmiotu Umowy, wskazanego w
ust. 1.
§ 6.
Kary umowne

1.

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

2.

W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać
od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% jednomiesięcznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 5 Umowy należnego
w miesiącu poprzedzającym naliczenie kary, za każde naruszenie.

3.

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów wynikających z danego
Zlecenia lub z Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną –
w wysokości 0,5% kwoty jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o którym mowa w § 4 ust. 5 Umowy należnego w miesiącu poprzedzającym naliczenie
kary.

4.

W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego ze Zlecenia z powodu opóźnienia
Wykonawcy w wykonaniu Zlecenia, o którym mowa w § 1 ust. 7 Umowy –
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5%
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kwoty jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4
ust. 5 Umowy należnego w miesiącu poprzedzającym naliczenie kary.
5.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 8 Umowy,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1 000,00
zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia.

6.

W

przypadku

odstąpienia

od

Umowy

lub

Zamawiającego z powodu okoliczności za

wypowiedzenia

Umowy

przez

które odpowiada Wykonawca tj.

określonych w § 7 ust. 6 oraz § 7 ust. 2 pkt 1-6 Umowy albo odstąpienia przez
Wykonawcę od realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1
Umowy.
7.

Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

8.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych przez
Zamawiającego z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy, choćby którakolwiek z wierzytelności przedstawionych do
potrącenia przez Zamawiającego była niewymagalna lub niezaskarżalna. W przypadku
braku pokrycia nałożonych kar umownych w części wynagrodzenia pozostałego do
zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary w terminie 14 (czternastu) dni
kalendarzowych od dnia doręczenia mu noty obciążeniowej na adres wskazany w § 9
ust. 2 pkt 2 Umowy.

9.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody jest większa od naliczonych
kar umownych.

10.

Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Przedmiotu
Umowy.

11.

Za nienależyte wykonanie Umowy należy uznać w szczególności wykonanie
Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z Zleceniem, Umową, SOPZ lub Ofertą, w
tym realizację Umowy odbiegającą jakościowo od ustalonej przez Strony.
§ 7.
Odstąpienie od Umowy

1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku
wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 PZP, tj. w razie zaistnienia
10
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istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30
dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.

Niezależnie od ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części
w przypadku:
1) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub jej części lub rażąco narusza
postanowienia Umowy - w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od
dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
2) Wykonawca dokonał zmian organizacyjno-prawnych w swoim statusie
zagrażających realizacji Umowy lub nie poinformował Zamawiającego o
zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych, które mogą mieć wpływ
na realizację Umowy - w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od
dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
3) w celu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub
dokumenty - w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
4) podane przez Wykonawcę w Ofercie informacje nie odpowiadają stanowi
faktycznemu - w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach;
5) gdy Wykonawca nie realizuje Umowy w terminach, w których Umowa miała
być realizowana zgodnie z Ofertą i bieżącymi ustaleniami między Stronami–
w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od upływu terminu
wyznaczonego w wezwaniu;
6) innych uchybień ze strony Wykonawcy dotyczących wykonywania Umowy,
powodujących, że dalsze wykonywanie Umowy jest niemożliwe lub niecelowe
– w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia
uchybienia.

3.

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy
zostanie sporządzone w formie pisemnej i przesłane Wykonawcy na adres wskazany
w § 9 ust. 2 pkt 2 Umowy.
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4.

Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.

5.

W przypadku odstąpienia od Umowy w jednym z trybów, o których mowa w ust. 1 lub
2 wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie
na podstawie zakresu prac przez niego wykonanych i zaakceptowanych przez
Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy. 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 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.

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.
7.

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

§ 8.
Informacje poufne
1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy treść Umowy jak też
wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe,
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prawne, organizacyjne i inne dotyczące lub otrzymane od Zamawiającego w związku
z realizacją Umowy, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku,
dźwięku albo zawarte w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także
wyrażone w jakikolwiek inny sposób i przekazane Wykonawcy, zwane dalej
„Informacjami.” Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy również po wygaśnięciu
lub rozwiązaniu Umowy, bezterminowo.
2.

Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny
sposób rozpowszechniać Informacji 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.

Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1-2 nie ma zastosowania do
danych i informacji:

1)

dostępnych publicznie,

2)

otrzymanych

przez

Wykonawcę,

zgodnie

z

przepisami

prawa

powszechnie

obowiązującego bez obowiązku zachowania poufności,
3)

znanych Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności w momencie ich
przekazania przez Zamawiającego,

4)

co do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, przy pomocy których wykonuje
Umowę i które będą miały dostęp do Informacji, o wynikających z Umowy
obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i
egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za
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naruszenie tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność
jak za własne działania lub zaniechania.
8.

Informacje otrzymane od Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać
wyłącznie w celu realizacji Umowy.
§ 9.
Osoby do kontaktów

1.

Strony postanawiają, że do kontaktów pomiędzy Stronami oraz do podejmowania
bieżących uzgodnień związanych z realizacją Umowy wyznaczeni są:

1)

ze strony Zamawiającego:
a. ………………………….., e-mail: ………………………..
lub
b. ……………………, e-mail: …………………………..;

2)

ze strony Wykonawcy:
Pani …………………, e-mail: …………………….

2.

Osobą upoważnioną do odbioru Przedmiotu Umowy i podpisywania Protokołów
odbioru jest:

1)

ze strony Zamawiającego:
a. ………………………, e-mail: ……………………………………..…….
lub
b. ……………………., e-mail: …………………………………………….;

2)

ze strony Wykonawcy:
a. Pan ………….., e-mail:………………………………….
lub
b. ……………………., e-mail: ……………………

3.

Uznaje się, iż dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest poinformowaniem
Stron Umowy.

4.

Zmiana danych i osób, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, następuje poprzez
powiadomienie pisemne lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy. Strony mają obowiązek niezwłocznego
informowania się wzajemnie o zmianie osób koordynujących należyte wykonanie
Umowy przez cały okres jej trwania.
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§ 10
Kryterium społeczne
1.

Działając na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9 PZP, Zamawiający
wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu Przedmiotu
Umowy zatrudniona została przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej
1 (jedna) osoba niepełnosprawna, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia
1997

r.

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.), w pełnym wymiarze czasu
pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) lub właściwych przepisów państwa
członkowskiego 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 tj. przez 36 (trzydzieści sześć) miesięcy wraz z
możliwością przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o kolejne 12
(dwanaście) miesięcy

(przy zastosowaniu przez Zamawiającego prawa opcji),

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.

Na

żądanie

Zamawiającego,

Wykonawca

obowiązany

jest

niezwłocznie

udokumentować fakt zatrudniania osoby, o której mowa w ust. 1, w szczególności
przedkładając Zamawiającemu umowę wraz z zakresem obowiązków wykonywanych
przez tę osobę przy realizacji Przedmiotu Umowy.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, na każde żądanie Zamawiającego,
dowodów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne
od umowy, o której mowa w ust. 3 wraz z imiennym raportem miesięcznym
o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA.

5.

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

6.

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
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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), obowiązującego
na dzień dokonania naruszenia, za miesiąc którego naruszenie dotyczy.
7.

Kara umowna, o której mowa powyżej, będzie naliczana za każdy miesiąc dopuszczenia
się przez Wykonawcę naruszenia warunku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w terminie
nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni roboczych od dnia rozwiązania stosunku pracy
przez tą osobę lub przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed zakończeniem okresu,
na jaki została zatrudniona, Wykonawca nie zatrudni na to miejsce innej osoby,
spełniającej kryteria, o których mowa w ust. 1.

8.

W przypadku dłuższego niż miesiąc niezatrudnienia osoby o której mowa w ust. 1
Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy i naliczenia kary
umownej o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

9.

Wymóg zatrudnienia 1 (jednej) osoby na zasadach, o których mowa w pkt 1 dotyczy
osoby odpowiedzialnej za pracę przy przygotowaniu posiłków (wykonującej czynności
w kuchni lub przy pakowaniu posiłków, planowanie menu) lub jako osoba do kontaktu.
§ 11.
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 § 9 ust. 1 i 2 Umowy,
udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych i
przetwarzane będą przez nią w celu realizacji Umowy. Każda z tych osób posiada
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

3.

NCBR podaje, że dane, o których mowa w ust. 2 będzie przetwarzał w okresie realizacji
Umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną
NCBR i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz iż powołał inspektora ochrony
danych,

z

którym

można

się

skontaktować:

inspektorochronydanychosobowych@ncbr.gov.pl.
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4.

W stosunku do osób uprawnionych do wykonywania prac, o których mowa w § 2
Umowy, których dane będą udostępniane NCBR, Wykonawca realizuje obowiązek
informacyjny, o którym mowa w art. 14 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, poprzez
oświadczenie stanowiące Załącznik nr 6 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do
odebrania od każdej z ww. osób oświadczenia wg wskazanego wzoru oraz do
przekazania tych oświadczeń do NCBR.
§ 12.
Postanowienia końcowe

1.

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

2.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy, Strony będą się starały
rozwiązać polubownie. W przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia
w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, spory te rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 Umowy.

4.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie zgodnie z art. 144
PZP oraz w następujących przypadkach i zgodnie z następującymi warunkami:
1) zmian w obowiązujących przepisach prawa, które mają zastosowanie do
Umowy;
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
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5) 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.)
5.

Każda zmiana Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2-5 obejmować będzie
wyłącznie płatności za tę części Przedmiotu Umowy, których zmiana ta dotyczy
i których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku od towarów i usług, wysokości
minimalnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
jeszcze nie wykonano.

6.

Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5 jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania
przez Wykonawcę Umowy, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania
przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może
zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. Zmiana Umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może
nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

7.

Dopuszczalne są też inne zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty, które są zgodne
z art. 144 PZP, w szczególności dopuszczalne są zmiany, które nie są istotne
w rozumieniu art. 144 ust. 1e PZP.

8.

Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9.

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) dla
Zamawiającego, 1 (jeden) dla Wykonawcy.

10.

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

1)

Załącznik nr 1 – kopia upoważnienia nr PW3-3/F2 z dnia 12.12.2019 r. do
reprezentowania Zamawiającego;

2)

Załącznik nr 2 – wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców KRS Wykonawcy z dnia …..2020 r.

3)

Załącznik nr 3 - OPZ;

4)

Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy;

5)

Załacznik nr 5 – wzór Protokołu obioru;

6)

Załacznik nr 6 – klauzula informacyjna (art. 14)
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do Umowy
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe, realizowane w siedzibie Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju (Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a) w ramach rocznej umowy, w roku 2019.
Przewiduje się, w ciągu jednego roku, średnio obsługę cateringową:


Około 750 spotkań z zestawami kawowymi, dla łącznie ok 13 000 osób;



Około 600 spotkań z zestawami owocowo-kanapkowymi dla łącznie 6000 osób;



Około 120 spotkań z zestawami lunchowymi dla łącznie 1 600 osób;



Około 250 spotkań z zestawami kanapkowymi dla łącznie 2700 osób.

Zamawiający informuje, iż powyższe dane są orientacyjne i w czasie jednego spotkania może
być zamówiony jeden lub kilka zestawów. Zamawiający nie gwarantuje, iż w czasie trwania
Umowy, zamówi w ciągu roku ww. ilości. Liczba uczestników poszczególnych spotkań będzie
wahać się od ok 5 do ok 40 osób. Spotkania będą odbywać się od poniedziałku do piątku, w
godzinach

8.15-17.15.

Wykonawca

będzie

informowany

przez

Zamawiającego

zapotrzebowaniu na usługę cateringową w normalnym trybie, nie później

o

niż na 7 dni

kalendarzowych przed planowanym spotkaniem, nie mniej jednak Zamawiający zastrzega, iż w
sytuacjach nagłych będzie zgłaszał zapotrzebowanie na 1 dzień kalendarzowy przed
planowanym spotkaniem.
Wykonawca realizujący usługi cateringowe będzie zobowiązany do:
 przywiezienia stołów cateringowych oraz koktajlowych;
 przygotowania stołów (ustawienie, nakrycie obrusami i ustawienie naczyń) w sali wskazanej
przez Zamawiającego;
 dekoracji sali (np. świeże kwiaty) podczas ważnych spotkań, wskazanych przez
Zamawiającego;
 dostarczenia naczyń niezbędnych do realizacji usługi, w tym ekspresów wysokociśnieniowych
do kawy, zastawy porcelanowej, sztućców;
 zapewnienia usługi cateringu wg zestawów wybranych przez Zamawiającego (lista poniżej);
 obsługi kelnerskiej spotkań;
 zebrania naczyń i posprzątanie sali, w której realizowana była usługa.
Zestawy cateringowe zamawiane przez Zamawiającego:
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Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

1) Zestaw kawowy - napoje, wśród których należy uwzględnić: świeżo parzoną kawę, herbaty
(różne smaki, w tym herbaty smakowe), wodę gazowaną i niegazowaną, soki owocowe 100%,
wyroby cukiernicze (ciasteczka, rogaliki), dodatki do kawy i herbaty: cukier, mleko, cytryna;
2) Zestaw lunchowy, w którym należy uwzględnić m.in.: dwa rodzaje zup, danie główne do
wyboru: danie mięsne lub/i danie rybne lub/i jarskie, ziemniaki, ryż z warzywami, sałatki
warzywne (2 rodzaje), mix sałat i warzyw z sosem winegret, deser:

2 rodzaje ciast

domowych (min. 1 porcja na osobę), 3 rodzaje owoców;
3) Zestaw owocowo - kanapkowy, w którym należy uwzględnić m.in.: ciasto domowe (min. 2
porcje na osobę), 3 rodzaje owoców, 5 rodzajów kanapek bankietowych (min. 5 sztuk na
osobę, wśród nich m.in. kanapki z pastą z łososia, serkiem brie, serem żółtym, salami,
pasztetem domowym i borówką, jajkiem, mięsem pieczystym, wędlinami, tortilki z
wędzonym łososiem, podane na sałacie z balsamicznym vinegret);
4) Zestaw kanapkowy, w którym należy uwzględnić 5 rodzajów kanapek bankietowych (min. 5
sztuk na osobę, wśród nich m.in. kanapki z pastą z łososia, serkiem brie, serem żółtym, salami,
pasztetem domowym i borówką, jajkiem, mięsem pieczystym, wędlinami, tortilki z wędzonym
łososiem, podane na sałacie z balsamicznym vinegret).
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych do spożycia –
muszą być gorące, jeśli wynika to z ich specyfiki (np. zupy, dania główne, kawa/herbata).
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Załącznik nr 6 do Umowy

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………../nazwa podmiotu/;
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:…………./uzupełnić dane/;
5) dane osobowe są przetwarzane w celu/celach: zapewnienia prawidłowej realizacji
umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
6) 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.
7) 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
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przez NCBR. Dane te mogą być także przekazywane partnerom IT, podmiotom
realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne;
8) 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;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
10) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
11) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

22

