Projekt Sygnalizator Plus – analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w
oparciu o klasyfikację ICF (nr projektu POWR.04.03.00-00-0026/20)

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1.1/SYG/OZP/2021

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR …...…..………..
zawarta w dniu ................................. roku w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
siedziba: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, REGON: 000001956, NIP: 525-00-12-946
reprezentowanym przez:
…………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………….,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………..
Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze
zm.), zwanej dalej Ustawą.
Znak sprawy: ……………….
§1
1. Przedmiotem umowy są kompleksowe usługi badawcze świadczone przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na potrzeby projektu „Sygnalizator Plus –
analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w
przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF” (nr projektu POWR.04.03.00-000026/20), zgodnie z zapisami OPZ. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy
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informacje o przedmiocie zamówienia stanowiący załącznik numer 1 do Umowy
oraz Formularz oferty Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach kwoty określonej w § 3 ust. 1 Umowy, do
realizacji zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą oraz Opisem Przedmiotu
Zamówienia, w szczególności do:
(ETAP 1) przeprowadzenie badań jakościowych w formie studiów przypadków w
przedsiębiorstwach w związku z przygotowywaniem oraz wypracowywaniem
rozwiązań w projekcie (w ramach zadania 1)
(ETAP 2) przygotowanie, organizacja, koordynacja i kompleksowa realizacja badań
ilościowych w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem wypracowanych w ramach
projektu rozwiązań koncepcyjnych, metodycznych oraz technicznych w związku z
testowaniem wypracowanych rozwiązań w projekcie (w ramach zadania 2)
(ETAP 3) realizacja badań jakościowych mających pomóc w ocenie (analizie) efektów
testowania rozwiązań, w tym (3a) zogniskowane wywiady grupowe (FGI, Focus
Group Interviews) z użytkownikami fazy testowania oraz (3b) indywidualne
wywiady pogłębione (IDI, Individual In-Depth Interview) z odbiorcami rozwiązania
uczestniczącymi w fazie jego testowania (w ramach zadania 3).
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie ……………
2. Dla celów realizacji Umowy Zamawiający ustanawia następujących
przedstawicieli:
……………………………………………….
……………………………………………….
3. Dla celów realizacji niniejszej Umowy Wykonawca ustanawia następujących
przedstawicieli:
…………………………………………………..
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§3
1. Całkowita wartość zamówienia wynosi zgodnie z ceną całkowitą podaną w
ofercie: …………….. zł netto plus podatek VAT 23% w kwocie: …………… zł, co
stanowi łącznie ……………… zł brutto (słownie: …………………………).
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632
Kodeksu Cywilnego, obejmującym wszystkie czynności niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia.
3. Faktura zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru każdego ETAPU
przedmiotu umowy przez Strony Umowy lub przez Zamawiającego (załącznik
numer 3 do Umowy).
4. Zamawiający zrealizuje płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw faktury, których wartość
brutto będzie przekraczać 15.000,00zł (lub jej równowartość) dokumentujących
transakcje, których przedmiotem będą towary i usługi wymienione w załączniku nr
15 do ustawy o VAT - obejmie obowiązkowym mechanizmem podzielonej
płatności (split payment).
6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest
rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej
płatności, jak również jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie
podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług
(dalej: Wykaz).
7. W przypadku gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust.
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powyżej, powstałe w skutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego
płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak
również innych rekompensat / odszkodowań / roszczeń z tytułu dokonania
nieterminowej płatności.
8. Za termin

dokonania płatności strony przyjmują datę obciążenia rachunku

bankowego Zamawiającego.
9. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane
w złotych polskich.
§4
1. Za niewykonanie którejkolwiek usługi określonej w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy za każdą zamówioną usługę, o której mowa w § 1 ust. 2
Umowy.
2. W razie stwierdzenia w protokole nienależytego wykonania usługi, o której mowa
w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 3% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za daną usługę.
3. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych,
Zamawiający może potrącić kary umowne określone Umową z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy zgodnie z Umową.
4. Niezależnie od kary umownej, Zamawiający może dochodzić dalej idących
roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego lub
powstałe w wyniku działania siły wyższej.
§5
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień
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Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach:
1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów;
2) wystąpienia okoliczności (zdarzeń), na które Strony Umowy nie miały wpływu, a
okoliczności (zdarzenia) te dotyczyły działania lub zaniechania: a) osób trzecich,
b) organów administracji publicznej, w stosunku do okoliczności towarzyszących
zawarciu Umowy, a wpływających obiektywnie, bezpośrednio lub pośrednio w
sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń Stron
Umowy, w sposób określony pierwotnie w Umowie;
3) zmiany wartości Umowy – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek
podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia, w wyniku
zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U.
2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a
przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek podatku od towarów i usług ulega
zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzględniające podatek od towarów i usług. Zmiana wartości Umowy w zakresie
dotyczącym wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonana w ten sposób, że
należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Umowy będzie obliczone z
uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT;
2. Wprowadzenie do Umowy zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody
obydwu Stron wyrażonej w drodze pisemnego aneksu do Umowy.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że do poszczególnych materiałów o charakterze
autorskim przysługiwać mu będą nieograniczone autorskie prawa majątkowe, a
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ich przeniesienie na Zamawiającego nie będzie naruszać praw osób trzecich.
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2. W ramach wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu
Umowy o charakterze autorskim,
z chwilą ich wykonania, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do nich, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na wszystkich
znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności:
1)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką

nieograniczonej ilości egzemplarzy wytworzonych materiałów, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową i komputerową;
2)

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot

Umowy utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem,
wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci
multimedialnej (Internet);
3)

w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie,

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w
sieci Internet, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie
wytworzonych materiałów wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
audio-wizualnych i komputerowych, wprowadzenie do sieci komputerowej
Internet lub innej sieci szerokiego dostępu, w sposób umożliwiający transmisję
odbiorczą łącznie z utrwalaniem i kopiowaniem.
3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich
do wytworzenia przedmiotu Umowy oraz przenosi na Zamawiającego prawo
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich – w zakresie
obejmującym dowolne opracowanie utworów (w tym dalsze tłumaczenia na inne
języki, przeróbki i adaptacje, łączenie z innymi utworami) oraz rozporządzanie i
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4. Zamawiający jest uprawniony do eksploatacji wytworzonego przedmiotu Umowy w
kraju i za granicą przez cały okres trwania praw autorskich oraz do
rozporządzania prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym do udzielania
licencji na korzystanie.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o sposobie oznaczenia
przedmiotu Umowy lub o rozpowszechnianiu ich anonimowo, o nienaruszalności
treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystywania, o pierwszym
udostępnieniu utworów publiczności oraz o nadzorze nad sposobem korzystania z
utworów. Autor zobowiązuje się nie wykonywać wobec utworów swych autorskich
praw osobistych.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się:
a) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
prawne i organizacyjne, dotyczące drugiej Strony lub uzyskane od drugiej Strony –
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
b) wykorzystywać informacje jedynie w celach realizacji Umowy;
c) podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób
otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w
całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego
upoważnienia na piśmie od Zamawiającego, której informacja lub źródło informacji
dotyczy;
d) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać
jakichkolwiek części otrzymanych informacji od Zamawiającego;
e) traktować jako poufne informacje, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą
być informacjami poufnymi, aż do momentu określenia ich statusu;
f) traktować informacje poufne zgodnie z ich specyfiką i chronić je przynajmniej w
ten sam sposób i w tym samym stopniu w jakim Strony chronią swoje własne
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stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest chronić w
sposób przewidziany dla ochrony tych informacji przez Zamawiającego, w stopniu
w jakim Zamawiający ochrania te informacje.
2. Obowiązki wynikające z ust. 1 znajdują zastosowanie wobec właścicieli,
pracowników, podwykonawców, konsultantów, reprezentantów Wykonawcy oraz
innych osób mających dostęp do informacji przekazanych przez Zamawiającego w
związku z realizacją Umowy.
3. Z chwilą realizacji Umowy (wykonania przedmiotu umowy) lub ustania celu dla
jakiego została ona zawarta, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego
usunięcia wszystkich informacji poufnych otrzymanych na mocy zobowiązania do
zachowania poufności. Wykonawca zobowiązuje się zachować nadal obowiązki
wynikające z zobowiązania w zakresie nie ujawniania informacji udostępnionych
jemu przez drugą stronę bez względu na upływ czasu. Dane prawnie chronione, w
szczególności takie jak dane osobowe oraz informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa zachowują walor poufności bez względu na upływ czasu.
§8
Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w Umowie do
przetwarzania ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego,
numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą z
nich wyłącznie dla potrzeb wykonywania Umowy, przez okres jej trwania z
uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów
podatkowych – w trybie i na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE opublikowane w Dzienniku Urzędowym z 2016 r. nr
119, str. 1.
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1. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy strony zobowiązują się załatwić
polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie, ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.
6. Integralną część umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Protokół Wykonania umowy (wzór)

ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 1 do umowy nr: ………………
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Opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 2 do umowy nr: …………….
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Formularz ofertowy Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do umowy nr: ……………..
PROTOKÓŁ
WZÓR
Protokół odbioru przedmiotu umowy

Sporządzony w ……………….. w dniu ………………. pomiędzy:
………………………………………… / Wykonawca/
a
………………………………………… / Zamawiający/

1. Zamawiający potwierdza wykonanie ETAPU ………… przez Wykonawcę
przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy.
2. Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
3. Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

Za Zamawiającego
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Za Wykonawcę

BIURO REALIZACJI PROJEKTU
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa |Budynek 21, pok. 316a
Kierownik projektu: dr Marek Kulesza

