Załącznik nr 9 do SIWZ
WZÓR UMOWY
U M O W A Nr .............
zawarta w dniu .............................................................. 2017 r. w …….:
pomiędzy:
Skarbem Państwa reprezentowanym przez …… z siedzibą w ….. przy ul. ….., NIP:
..............................
–
Dyrektor
…….,
zwany dalej „Zamawiającym”
a
__________ z siedzibą w __________ przy ul. __________ , wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
__________ w __________, ____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem __________/ / do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
_____________________________ NIP __________, REGON__________, z kapitałem
zakładowym __________ złotych w całości opłaconym, zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu
której działają:
______________________________
______________________________
uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy na podstawie odpisu z Rejestru Przedsiębiorców
KRS*/ wyciągu z ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy* aktualnego na dzień
zawierania Umowy, którego odpis stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
⃰niepotrzebne skreślić
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (…..-……./17), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”:
§1.
Definicje
Przyjmuje się, że poniższe terminy w dalszej części Umowy będą oznaczać:
1) Strony – Zamawiający oraz Wykonawca;
2) Projekt – Projekt „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych
(sprawy cywilne i wykroczeniowe)” współfinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w ramach 2. osi priorytetowej E-administracja i
otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych;
3) Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do
15:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni uznanych za wolne u
Zamawiającego.
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§2.
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest usługa przeprowadzenia badań społecznych i diagnozy postaw
obywateli wobec Projektu i dokonanie na jej podstawie analizy zawierającej wnioski dotyczące
wszystkich zagadnień badawczych wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy – Opisie
Przedmiotu Zamówienia, zwana dalej łącznie „Badaniami Społecznymi”.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zespół wszystkich osób zaangażowanych
przez siebie do realizacji niniejszej Umowy, w tym pracowników i ewentualnych
podwykonawców.
Wykaz osób, wymaganych przez Zamawiającego, spełniających wymagania SIWZ i
uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy stanowić będzie Załącznik nr 2a do Umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż niniejsza Umowa współfinansowana jest ze
środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz zobowiązuje
się respektować przy wykonywaniu Umowy krajowe oraz unijne przepisy dotyczące
wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w szczególności:
1) wszelkie materiały związane z wykonywaniem niniejszej Umowy winny być oznakowane
przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi dla Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa. W szczególności powinny posiadać odpowiednie logotypy, a także zawierać
informację o współfinansowaniu umowy ze środków EFRR;
2) przechowywania całej dokumentacji związanej z realizowaną Umową przez co najmniej 5
lat od daty zamknięcia Programu, w tym w sposób zapewniający dostępność, poufność,
bezpieczeństwo i nienaruszalność dokumentacji. Koszty przechowywania ponosi
Wykonawca;
3) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wglądu Zamawiającemu oraz
upoważnionym instytucjom kontrolującym do dokumentów związanych z realizowanym
Przedmiotem Umowy, w tym dokumentów finansowych w zakresie prawidłowości
realizacji Umowy/Projektu do zakończenia okresu, o którym mowa powyżej;
4) W przypadku stwierdzenia przez podmioty kontrolujące niekwalifikowalności wydatków,
z powodu zastosowania przez Wykonawcę oznaczeń niezgodnych z wytycznymi
przekazywanymi przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową
do wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego, obejmującej m. in. kwotę
zwróconego dofinansowania z tego tytułu.
§3.
Współpraca Stron
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi zdolnościami technicznoorganizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą i kwalifikacjami
pozwalającymi na należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że
zapoznał się z przepisami prawa krajowego, wspólnotowego oraz wszelkimi innymi
regulacjami dotyczącymi Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się wykonywać Przedmiot
Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią i celem Umowy.
Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia – w
formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie
informacji, powinno nastąpić niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 4 dni
roboczych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu realizacji zadań wchodzących w skład
Przedmiotu Umowy na każdym jego etapie, w tym możliwość uczestniczenia w badaniach
jakościowych i ilościowych jako obserwator bez konieczności uprzedzania Wykonawcy o
tym fakcie.
4. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi jakiekolwiek zastrzeżenia do:
a) informacji udzielonej przez Wykonawcę, o której mowa w ust. 2,
b) sposobu realizacji zadań wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, o którym mowa w
§ 2, w tym także w trybie ust. 3,
na wniosek Zamawiającego istnieje możliwość zorganizowania spotkania przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Spotkanie takie odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w spotkaniu w formie (np.
osobiście, za pośrednictwem wideokonferencji albo telekonferencji), w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Dla uzgodnienia ostatecznej treści informacji, o której
mowa w ust. 2 i sposobu realizacji zadań wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, wiążące
są wskazania i stanowisko Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od
dnia pojawienia się problemu) informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich
istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu
Umowy, w tym o wszelkich dostrzeżonych opóźnieniach lub innych problemach.
6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, uniemożliwiają prawidłowe wykonanie
Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności.
7. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji
Umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i materiałów
niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym przekazania w
terminie 5 dni od zawarcia umowy logotypów wymaganych do prawidłowego oznaczenia
wszelkich materiałów związanych z realizacją niniejszej umowy.
8. Osobami uprawnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej Umowy, w tym
uprawnionymi do podpisywania protokołów odbioru, są:
1) w imieniu Wykonawcy Koordynator Zamówienia :…………………, tel. ...................., email ....................;
2) w imieniu Zamawiającego Kierownik Projektu: ...................., tel. ...................., e-mail
..................... .
9. Kierownik projektu ze strony Zamawiającego zarządza działaniami w Projekcie, w tym
zasobami po stronie Zamawiającego, dba o udostępnienie wymaganych informacji oraz
bezpośrednio współpracuje z Koordynatorem Zamówienia ze strony Wykonawcy, którego
jednym z głównych zadań jest bezzwłoczne współdziałanie z Kierownikiem projektu ze
strony Zamawiającego i bieżące dostosowanie działań projektowych Wykonawcy
realizowanych w ramach niniejszej Umowy do wymagań Zamawiającego przekazywanych
przez Kierownika Projektu Zamawiającego.
10. Zmiana osoby wymienionej w ust. 8 niniejszego paragrafu nie powoduje konieczności
zmiany treści Umowy. Strony za wystarczające uznają niezwłoczne pisemne poinformowanie
o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę
pisemnej informacji z danymi nowego przedstawiciela z uwzględnieniem ust. 11.
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11. W trakcie obowiązywania Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zastępowania
za zgodą Zamawiającego osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy
innymi osobami, o co najmniej takich samych kwalifikacjach jak określone w ofercie
Wykonawcy. Zamawiający dokona akceptacji zmiany osób wskazanych do realizacji Umowy
w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia jej przez Wykonawcę.
12. Zmiany osób, o których mowa powyżej, są możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej
przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a w szczególności długotrwałej choroby
lub długotrwałej niezdolności do pracy.
13. Strony w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy odbędą spotkanie w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, w celu omówienia szczegółów koncepcji badania oraz
współdziałania przy realizacji Umowy.
14. O każdej zmianie adresu Strona jest zobowiązana powiadomić niezwłocznie drugą Stronę.
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio
wskazany adres za doręczoną.
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§4.
Termin realizacji Badań Społecznych
Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem prac
wskazanym w Załączniku nr 1b do Umowy, przy czym Realizacja Przedmiotu Umowy
będzie trwać łącznie nie dłużej, niż 7 (słownie: siedem) miesięcy od daty zawarcia Umowy.
Za termin zrealizowania Przedmiotu Umowy określony w § 2 ust. 1 Umowy uznaje się datę
podpisania przez obie Strony Protokołu Odbioru Badań Społecznych bez zastrzeżeń.
§ 5.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Badania Społecznego i uzyskania
pogłębionej wiedzy na temat Projektu jego odbioru przez grupy interesariuszy oraz
sposobów jego ewentualnego ulepszenia, w tym optymalizacji alokacji środków finansowych.
Szczegółowy opis Badań Społecznych zawarty jest w Załączniku nr 1 do umowy - Opis
Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu raport końcowy w języku polskim oraz
streszczenie raportu końcowego i prezentację multimedialną badania języku polskim i języku
angielskim, zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 1 do Umowy - Opis Przedmiotu
Zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany zgromadzić dokumentację związaną z realizacją przedmiotu
zamówienia wraz z Raportem końcowym, Wykonawca jest zobowiązany przekazać
Zamawiającemu wraz z raportem pełną zanonimizowaną dokumentację związaną z realizacją
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:
1) komplet oryginałów wypełnionych kwestionariuszy lub ankiet;
2) inne materiały, w tym bazy danych źródłowych zebranych w ramach realizacji zamówienia
zapisane na nośniku danych w formacie umożliwiającym ich przetwarzanie.
Wykonawca wykona Badanie Społeczne przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi i
materiałów.
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Raport końcowy wraz z załącznikami i pozostałe produkty końcowe związane z badaniem,
opracowane i przekazane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, stają się własnością
Zamawiającego z chwilą odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do nie
ujawniania, nie publikowania i nie przekazywania ich osobom trzecim.
6. Wykonawca trwale usunie pozostałe kopie danych z serwerów i innych nośników danych, na
których przechowywane były kopie danych źródłowych zebranych w ramach realizacji Etapu
II oraz Etapów IV – V Zamówienia, o których mowa w załączniku 1b do Umowy.
7. Podczas przeprowadzania badania, jak i po nim wypełnione kwestionariusze oraz wszelkie
inne materiały wytworzone w trakcie realizacji Badań Społecznych będą traktowane przez
Wykonawcę jako poufne, a zawarte w nich informacje nie mogą być bez wyraźnego
zezwolenia Zamawiającego ujawnione osobom trzecim.
8. Jeżeli dostarczone przez Wykonawcę Produkty Końcowe, w tym w szczególności raport
końcowy, nie spełnią wymogów określonych w postanowieniach Umowy, w tym m.in. będą
one posiadały wady jakościowe, stylistyczne, estetyczne lub ilościowe, Zamawiający zgłosi
zastrzeżenia Wykonawcy, co zostanie potwierdzone stosownymi adnotacjami w Protokole
Odbioru Badań Społecznych. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych
zastrzeżeń w terminie 3 (trzy) dni roboczych, od dnia zgłoszenia zastrzeżenia przez
Zamawiającego, w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.
1 Umowy.
9. Za wady Produktu, uważa się również wykonanie badania niezgodnie z zaakceptowanym
przez Zamawiającego narzędziem, techniką badań lub zakresem obowiązków określonych w
Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
10. Odbiór Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 odbędzie się na podstawie Protokołu
Odbioru Badań Społecznych podpisanego bez zastrzeżeń przez osoby uprawnione,
wyznaczone do realizacji niniejszej Umowy. Wzór Protokołu Odbioru Badań Społecznych
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
11. Brak akceptacji przez Zamawiającego któregokolwiek z Produktów Końcowych zamówienia
wytworzonych w trakcie realizacji Zamówienia lub wykazanie przez Zamawiającego
nierzetelności w realizacji zamówienia (w tym m.in. opracowanie niedokończone,
niezredagowane lub nieuwzględniające zgłoszonych przez Zamawiającego uwag) może
stanowić podstawę do całkowitego lub częściowego nieodebrania Przedmiotu Umowy.
§6.
Wynagrodzenie
1. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy,
określonego w § 2 Umowy nie przekroczy kwoty …….. zł brutto (słownie: ………………
zł brutto). Wartość ta stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającą
z Umowy.
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, zawiera wszelkie należności Wykonawcy związane z
wykonywaniem Umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w
treści niniejszej Umowy, w szczególności wszelkie opłaty oraz wynagrodzenie z tytułu
przeniesienia praw autorskich i przekazania nośników, o których mowa w § 5 i § 7 Umowy.
Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z
realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od
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siebie niezależnych nie przewidział lub w jego ocenie nie mógł przewidzieć wszystkich
czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po stwierdzeniu przez Zamawiającego
należytego wykonania Przedmiotu Umowy w sporządzonym przez Wykonawcę i
podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru Badań Społecznych
stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT wraz z podpisanym bez zastrzeżeń
przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy Protokołem Odbioru Badań
Społecznych, na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………..
W czasie obowiązywania Umowy Strony nie dopuszczają waloryzacji cen jednostkowych.
Strony za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą
należną Wykonawcy.

§7.
Prawa autorskie
1. W ramach umownego wynagrodzenia łącznego (całkowitego) z tytułu realizacji Przedmiotu
Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich
utworów powstałych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880), w
szczególności do raportów, prezentacji multimedialnej oraz innych produktów końcowych i
składających się na nie opracowań, analiz, a wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru
Badań Społecznych.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną,
fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;
2) zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to
także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne dyskietki, CD-ROM, DVD, papier;
3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;
4) wprowadzenia utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci
wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej
wymienionej sieci;
5) upubliczniania utworów w formie elektronicznej;
6) wykorzystania utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;
7) sporządzania wersji obcojęzycznych utworów;
8) łączenia fragmentów z innymi utworami;
9) dowolnego przetwarzania utworów: adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie
utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów.
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4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których
mowa w ust. 3 wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz
prawem wykonywania autorskich praw zależnych.
5. Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do
miejsca.
6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw
autorskich, w tym w szczególności: raporty, zestawienia, bazy danych, zarejestrowane
wywiady, opisy, itp. przygotowane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności
Badań Społecznych będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób
trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym w
szczególności praw autorskich.
7. W okresie pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu wytworzonych utworów a ich odbiorem
bez zastrzeżeń, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów na polach
eksploatacji, o których mowa w ust. 3. W okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia autorskich praw majątkowych do utworów
na jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia na
korzystanie z utworów.
8. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na
Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono utwory.
9. Wykonawca oświadcza, iż wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami
osób trzecich, a w szczególności korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego nie
będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne Przedmiotu
Umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej.
11. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu
praw autorskich lub innych do wszelkich utworów powstałych w toku realizacji Umowy,
odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, który zwróci Zamawiającemu wszelkie
koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich.
§8.
Poufność informacji i ochrona danych osobowych
1. Jeżeli dla prawidłowej realizacji czynności objętych niniejszą Umową, Wykonawca uzyska
dostęp do danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz.
922) i rozporządzeń wykonawczych, a także innych przepisów z zakresu ochrony danych
osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tych przepisów, a w
szczególności do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w
związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, również po jej ustaniu.
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których przetwarzane
dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 24 i 25 ustawy o ochronie
danych osobowych.
3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom
trzecim, jakie powstały w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy niezgodnego z ustawą o
7

ochronie danych osobowych, rozporządzeniami wykonawczymi oraz innymi powszechnie
obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy w trakcie realizacji postanowień
Umowy i po zakończeniu jej obowiązywania:
1) wszelkich materiałów, dokumentów czy informacji otrzymanych lub uzyskanych od
Zamawiającego w jakikolwiek sposób lub jakąkolwiek drogą w związku z zawarciem lub z
realizacją postanowień Umowy;
2) wszelkich informacji, materiałów i dokumentów dotyczących Zamawiającego a
uzyskanych w inny sposób, niż przewidziany w pkt 1).
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 nie dotyczy informacji, dokumentów i materiałów
dotyczących Zamawiającego podanych przez niego do publicznej wiadomości.
6. Informacje uzyskane w związku z realizacją Przedmiotu Umowy niezbędne do realizacji
Umowy, Wykonawca może udostępnić wyłącznie tym pracownikom i podwykonawcom,
którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnionych
pracownikom i podwykonawcom informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych
zadań.
7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, dotyczy także nieujawniania produktów wytworzonych
w toku realizacji Przedmiotu Umowy.
8. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 4 nie odnosi się do
informacji, które są publicznie znane bez naruszania zobowiązania do zachowania poufności
oraz informacji ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, w
jakikolwiek sposób wykorzystywać, rozpowszechniać lub udostępniać osobom trzecim
niewymienionym w ust. 6, materiałów uzyskanych lub powstałych w ramach realizacji
niniejszej Umowy.
10. Wykonawca może, na żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub innego
upoważnionego podmiotu, udostępnić informacje, o których mowa w ust. 4 lub 7, w
zakresie wskazanym w takim żądaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bez
konieczności uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca
zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu z takim żądaniem przez
określony podmiot, jak najszybciej po otrzymaniu żądania, w miarę możliwości jeszcze przed
udzieleniem upoważnionemu podmiotowi żądanych informacji.
11. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu
Zamawiającemu wszelkich informacji, o których mowa w ust. 4 lub 7, uzyskanych przez
Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
12. Określone w niniejszym paragrafie zobowiązanie do zachowania poufności trwa także po
ustaniu stosunku umownego.
13. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zaistnieniu konfliktu
interesów niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po jego
zaistnieniu. Za konflikt interesów Strony uznają każdą sytuację, w której mogłyby wystąpić
lub wystąpią uzasadnione wątpliwości co do obiektywizmu Wykonawcy w zakresie
świadczenia usług objętych Przedmiotem Umowy lub nastąpiła/może nastąpić utrata
zaufania przez Zamawiającego do Wykonawcy. Za konflikt interesów Strony uznają w
szczególności sytuację, w której Wykonawca w jakiejkolwiek formie powierzy realizację
części Przedmiotu Umowy podmiotowi uczestniczącemu w jakimkolwiek charakterze w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Przedmiotu niniejszej
Umowy.
14. W przypadku gdy stan konfliktu interesów uniemożliwia lub w istotny sposób utrudnia
realizację Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy
uprawniającej do skorzystania z prawa odstąpienia.
§9.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w
ustawie Pzp, Kodeksie cywilnym oraz niniejszej Umowie.
2. Trzykrotny brak akceptacji przez Zamawiającego ostatecznej koncepcji badania, może
stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. Zamawiający może
skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do odstąpienia w ciągu 14 dni od dnia, w
którym Zamawiający po raz trzeci zgłosił Wykonawcy uwagi do ostatecznej koncepcji
badania.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez drugą
Stronę postanowień Umowy. Do rażących naruszeń postanowień Umowy zalicza się w
szczególności:
1) realizację Przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa
lub wskazaniami wiedzy lub doświadczenia;
2) realizację Przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy
oraz załącznika nr 1 do Umowy – Opisu Przedmiotu Zamówienia i 1b do Umowy –
Harmonogramu prac;
3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przez osoby lub podmioty nie uzgodnione z
Zamawiającym – dotyczy to również podwykonawców, co do których uczestnictwa w
realizacji przedmiotu umowy nie uzyskano zgody Zamawiającego.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 3, uzasadniających odstąpienie
od Umowy, Zamawiający powinien wezwać Wykonawcę do zaniechania naruszeń,
wyznaczając w tym celu odpowiedni do charakteru i wagi naruszeń termin, nie dłuższy
jednak niż 14 dni kalendarzowych. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może skorzystać z przysługującego jej
uprawnienia w ciągu 30 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu.
5. Opóźnienie w realizacji którejkolwiek z Etapów prac wykonywanych przez Wykonawcę w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy określonych w Załączniku nr 1b do Umowy,
przekraczające 14 dni kalendarzowych może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy
przez Zamawiającego. Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do
odstąpienia w terminie 30 dni, począwszy od 15. dnia kalendarzowego opóźnienia.
6. Zamawiający może odstąpić od Umowy także w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy
wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku
jego zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z
jakiejkolwiek przyczyny Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajęcia
mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy, czyniącym wątpliwym wykonanie Umowy
zgodnie z jej postanowieniami w terminie 14 (czternaście) dni od dnia powzięcia informacji o
zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia.
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7. W razie wystąpienia 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 powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
8. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca niezwłocznie i w obecności Zamawiającego lub
jego przedstawicieli sporządza sprawozdanie o stanie wykonania zadań.
9. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznie działań prowadzących do szybkiego i
uporządkowanego zakończenia zadań, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 dni od odstąpienia od
Umowy.
10. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w
zakresie dotyczącym niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy, w związku
z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych od
drugiej Strony w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
11. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10.
Kary umowne
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych Wykonawcy w następujących
przypadkach i w następujących wysokościach:
1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (chyba, że powstało wyłącznie z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego) w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów
określonych w § 4 ust. 1 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,
2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (chyba, że powstało wyłącznie z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego) w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów
określonych dla Etapów I - III i Etapu VI określonych w Załączniku nr 1b do Umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,
3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (chyba, że powstało wyłącznie z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego) w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów
określonych dla Etapów IV - V w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę do
ostatecznej koncepcji badań, a zatwierdzonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy,
4) w razie skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, o którym mowa w § 3 ust.
6, o ile powstało z winy Wykonawcy lub § 9 ust. 3 Umowy, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1. Mimo spełnienia przesłanek do odstąpienia od Umowy, o których
mowa w § 3 ust. 6, o ile powstały z winy Wykonawcy lub § 9 ust. 3 Umowy, Zamawiający
może również udzielić Wykonawcy dodatkowego terminu do prawidłowego wykonania
Umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, a po bezskutecznym
upływie dodatkowego terminu skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu 1,
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5)

w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary
umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy
(nie dotyczy to odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 6, § 9 ust. 3
lub ust. 6 Umowy),
6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100) za każdorazowe naruszenie zobowiązania do zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją
Umowy lub za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę obowiązków związanych z
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w § 8 ust. 1 Umowy, wbrew
powszechnie obowiązującym przepisom,
7) z tytułu każdego stwierdzonego przypadku nieuzgodnionej z Zamawiającym zmiany w
wykazie osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust.
3 Umowy, w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Jeżeli osoba
wprowadzona do Wykazu przez Wykonawcę do realizacji Umowy bez zgody
Zamawiającego, nie spełnia warunków postawionych przez Zamawiającego dla roli, którą
pełni, wówczas kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wynosi 10.000,zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, o którym mowa w § 9
ust. 5 Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20 %
całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, niezależnie od kar
określonych w ust. 1.
3. Kary umowne naliczane są do daty dokonania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odbioru
ponownie dostarczonych przez Wykonawcę Produktów Końcowych Umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia
określonego w § 6 Umowy.
5. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie i wielokrotnie.
6. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
określonych w Kodeksie cywilnym.
7. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą podlegać stosownemu łączeniu.
8. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od
Umowy.
§ 11.
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane siłą wyższą, tj. przez okoliczności,
zdarzenie lub połączenie zdarzeń niezależne od Stron, nadzwyczajne, nieprzewidywalne bądź
też niemożliwe do uniknięcia, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub
całości zobowiązań wynikających z Umowy, a w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy,
strajki, zamieszki, embarga, zakłócenia w obrocie towarowym wywołane zastosowaniem
środków zapobiegawczych przed aktami terrorystycznymi. Terminy wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej, pod warunkiem
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niezwłocznego, jednakże nie później niż następnego dnia roboczego, powiadomienia drugiej
Strony o fakcie zaistnienia siły wyższej.
2. Jeżeli siła wyższa trwa dłużej niż okres 30 (trzydziestu) dni, Strony porozumieją się co do
sposobu dalszej realizacji Umowy.
§ 12.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej
5% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1, tj. w wysokości ……………… (słownie:
………………….) w formie ………………………
2. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwrócona zostanie Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia uznania Umowy przez Strony Umowy za należycie wykonaną.

1.
2.

3.
4.
5.

§13.
Podwykonawcy
Wykonawca może zlecić podwykonawcy do wykonania część Przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 1 jedynie w zakresie wskazanym w złożonej ofercie.
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy do przedstawienia
Zamawiającemu listy podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych prac, które zostaną
powierzone do realizacji każdemu podwykonawcy. Lista podwykonawców podlega
aktualizacji przez Wykonawcę każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego
kontrahenta, w tym zastąpienia dotychczasowego podwykonawcy innym. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej listy najpóźniej w
dniu dokonania zamiany.
Podwykonawca nie ma prawa zlecać dalszym podwykonawcom wykonania jakiegokolwiek
fragmentu przedmiotu zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/dalszych
podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
Z tytułu umowy z Wykonawcą, podwykonawca/dalszy podwykonawca nie będzie zgłaszał
roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

§14.
Zmiana Umowy
1. Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych.
2. Zmiany treści Umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, mogą być dokonywane wyłącznie w
formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, przy czym zmiany
istotne, mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie:
1) zmian w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem
postanowień innych umów mających bezpośredni związek z Umową, mających wpływ na
jej realizację, z tym, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w Umowie nie ulegnie
podwyższeniu;
2) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle
prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy
lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności
Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac,
Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy;
zmiany terminu wykonania Umowy (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności z
uwagi na wstrzymanie/przerwanie wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
w przypadku zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego albo jednostek
wskazanych w załączniku nr 1a do Umowy, w szczególności ujawnionymi na etapie
realizacji przedmiotu Umowy, konieczności zmiany:
a) sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym (m.in. zmiany terminów),
jednostek wskazanych w załączniku nr 1a do Umowy, wykorzystywanych narzędzi
badawczych, przyjętych metod i kanałów komunikacji;
b) w sposobie prowadzenia badań, jeżeli zmiana spowoduje zoptymalizowane
dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego;
wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany
przepisów prawa;
zmiany przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych,
technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków
publicznych - w zakresie sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenia
wynagrodzenia maksymalnie o 20 % jego wartości brutto;
w przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa
możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także
wprowadzenie odpowiedniej zmiany Załącznika nr 1b do Umowy – Harmonogramu
prac, jeżeli jest to konieczne dla uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji
zmienionego zakresu prac lub produktów lub w celu uwzględnienia wprowadzonych
zmian organizacyjnych;
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Załącznika nr 1b do
Umowy – Harmonogramu realizacji Umowy, jeżeli wprowadzenie takich zmian jest
uzasadnione ze względów technicznych lub organizacyjnych i nie powoduje konieczności
poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów;
dostosowania umowy do zmian spowodowanych wystąpiłem siły wyższej w rozumieniu §
11 ust. 1 Umowy.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą spowodować zwiększenia całkowitego
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmiany
Umowy, o których mowa w ust. 2, Zamawiający każdorazowo niezwłocznie poinformuje o
tym Wykonawcę na piśmie.
5. Z inicjatywą zmiany umowy może wystąpić każda ze Stron.
§15.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego,.
13

2. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę
trzecią wierzytelności wynikających z Umowy, ani regulować ich w drodze kompensaty.
3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie
wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku
Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z
prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy w
najwyższym stopniu realizującycm przedmiot umowy i odzwierciedlającym pierwotną
intencję Stron z poszanowaniem interesu publicznego.
4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub
wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego
sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 30 dni od
dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w
celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu
miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiającego.
7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną treść.
Zamawiający

Wykonawca

Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Załącznik nr 1a – Lista jednostek do Objęcia badaniem.
Załącznik nr 1b – Harmonogram prac.
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.
Załącznik nr 2 a - Wykaz osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy.
Załącznik nr 3 – Wzór protokółu Odbioru Badań Społecznych.
Załącznik nr 4 –- Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS*/ wyciąg z ewidencji działalności
gospodarczej Wykonawcy*.
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 1b do Umowy nr ….z dnia … – Harmonogram prac
Etap

Etap I opracowanie Etap II
koncepcji badania
pilotażowe

Ilość sądów

Nie dotyczy

Podejmowa
ne działania

Opracowanie
przedstawienie
koncepcji badania

Czas
realizacji

badania Etap III
opracowanie
ostatecznej
koncepcji badania

Dowolna
i 40 ankiet

W terminie 30
dni
od
zawarcia
umowy

W terminie 14 dni od
zaakceptowania przez
Zamawiającego
koncepcji badań

Nie dotyczy

Etap IV badania Etap
V
ilościowe
pogłębione
badania
jakościowe
60

– Etap
VI
Opracowanie
Raportu i produktów
końcowych

60

Nie dotyczy

Opracowanie
i 2400 ankiet
przedstawienie
ostatecznej
koncepcji badania

1. Wywiady grupowe
z
udziałem
obywateli – z
udziałem 176-220
osób (od 16 do 20
na apelację; 8-10
osób w grupie; 2
grupy na apelację)
Pogłębione
wywiady
indywidualne – 165
wywiadów - 15
wywiadów
na
apelację

Sporządzenie
i
przekazanie:
1. Projektu
raportu
końcowego
A następnie:
2. Kompletnego
Raportu końcowego
z badania, wraz z
załącznikami (w tym
materiałami
źródłowymi),
3. streszczenia raportu,
4. prezentacji
multimedialnej,

do 14 dni od
akceptacji
albo
zgłoszenia
uwag
przez
Zamawiającego do
wyników pilotażu

Zgodnie
z 1. Przedstawienie
harmonogramem
projektu
raportu
opracowanym do
końcowego
musi
ostatecznej
nastąpić maksymalnie
Koncepcji badań
na 1 miesiąc przed
końcem
terminu

Zgodnie
z
harmonogramem
opracowanym do
ostatecznej
Koncepcji badań
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realizacji umowy.
2. Przedstawienie
Raportu
końcowego wraz z
załącznikami
i
pozostałych
produktów
końcowych
musi
nastąpić maksymalnie
na 14 dni przed
końcem realizacji
Umowy.
Czas
akceptacji
przez
Zamawiając
ego

Zamawiający dokona
akceptacji lub zgłosi
uwagi
do
przedstawionej
koncepcji badania w
terminie 7 dni drogą
elektroniczną.

Zamawiający dokona
akceptacji wyników, w
tym wybranej techniki i
narzędzi badawczych
lub przedstawi uwagi
do wyników pilotażu w
terminie 7 dni od dnia
ich przedstawienia do
akceptacji.

Zamawiający
dokona akceptacji
lub zgłosi uwagi do
ostatecznej
koncepcji badania w
terminie 7 dni od
czasu
jej
przedstawienia,
a
Wykonawca
je
uwzględni
i
przedstawi
do
ostatecznego
Zaakceptowania
przez
Zamawiającego.
Zamawiający

1. Zamawiający
zgłosi uwagi do
projektu raportu lub
dokona
jego
akceptacji w terminie
7 dni od daty ich
otrzymania.
2. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo do wniesienia
uwag do ostatecznej
wersji
raportu
końcowego,
jego
załączników
oraz
pozostałych
produktów
16

dopuszcza 3-krotne
przedstawienie
ostatecznej
Koncepcji Badania
do
akceptacji
Zamawiającego.
Tylko
zaakceptowana
ostateczna
koncepcja badania
umożliwia
przystąpienie
do
następnego etapu
prac.

końcowych
niniejszego
zamówienia
w
terminie 7 dni po
dostarczeniu
Zamawiającemu
końcowych
produktów
zamówienia.
3. W
przypadku
zgłoszenia
przez
Zamawiającego uwag
do któregokolwiek
produktu końcowego
zamówienia
lub
załączników,
Wykonawca
w
terminie do 3 (trzy)
dni roboczych od
zgłoszenia
uwag
dostarczy
poprawione produkty
końcowe zamówienia
uwzględniające uwagi
Zamawiającego.
4. Tylko zaakceptowane
produkty końcowe
umożliwiają
bezusterkowe
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odebranie
Przedmiotu Umowy.
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ….z dnia …
Oferta Wykonawcy
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Załącznik nr 2a do Umowy nr ….z dnia …
Wykaz osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu Umowy
[załącznik zostanie sporządzony na podstawie złożonej oferty Wykonawcy]
……………………………….…………
(nazwa i adres Wykonawcy)
..................................., dnia ....................... 2017 r. r.
Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
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Załącznik nr 3 do Umowy nr ….z dnia …

Protokół Odbioru Badań Społecznych
umowa nr ……./ z dnia ……………..
1. Wykonawca zrealizował Usługę:
a) należycie tj. zgodnie z warunkami Umowy**,
b) nienależycie, z uwagi na**: ……………………………………………………………..
2. Wykonawca prawidłowo wykonał dostarczył Zamawiającemu produkty Usługi, tj.:
a. Ostateczna koncepcja badań, forma…..
b. Raport końcowy, szt. …. forma…..
c. Streszczenie Raportu w języku polskim, szt…. forma…..
d. Streszczenie Raportu w języku angielskim, szt…. forma…..
e. Prezentacja Multimedialna w języku polskim, forma…..
f. Prezentacja Multimedialna w języku angielskim, forma…..
g. Kwestionariusze, szt…. forma…..
h. Bazy danych, szt… forma…..
i.

Inne……

Uwagi:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Za Wykonawcę :

Za Zamawiającego:

*niepotrzebne skreślić
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