Numer postępowania: ZP/ZP/29/2018/CNK/MK

Załącznik nr 2.1. do SIWZ

WZÓR UMOWY
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA
Umowa Nr ………………………………..
zawarta w Warszawie w dniu ……………………………………
zwana dalej „Umową”
pomiędzy:

Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 02/06 prowadzonym przez
Prezydenta m. st. Warszawy, REGON: 140603313, NIP: 701-002-51-69, reprezentowanym przez:
…….…...
zwanym dalej „CNK”
a
…….….…
zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej oddzielnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego procedura nr PZP/ZP/29/2018/CNK/MK w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), została zawarta Umowa
o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz CNK kodowania
kwestionariuszy zrealizowanych w ramach badań prowadzonych w projekcie „Nauka dla Ciebie”
polegającego na:
1) kodowaniu 3000 kwestionariuszy w bazach danych dostarczonych przez CNK,
2) sprawdzeniu poprawności zakodowanych baz danych po zakończeniu kodowania.

2.

Czynności wskazane w ust. 1 powyżej zwane są w dalszej części Umowy łącznie „Zleceniem”.

3.

Zlecenie realizowane będzie w oparciu o ankiety przekazane Wykonawcy przez CNK w formie
papierowej. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego odbioru ankiet z siedziby CNK:
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa.

4.

Poszczególne
w

trybie

części

roboczym

Zlecenia
za

będą

każdorazowo

pośrednictwem

poczty

zlecane

elektronicznej

Wykonawcy
na

przez

następujący

CNK
adres

e-mail: ………………………… wraz ze wskazaniem terminu w jakim mają być zrealizowane, z
zastrzeżeniem, że pierwsza część Zlecenia wymagać będzie pilnego trybu realizacji, tj. 7 dni od
przekazania zgodnie z ust 3 powyżej.
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5.

Poszczególne części Zlecenia będą dostarczane przez Wykonawcę w formie elektronicznej w
formacie

zgodnym

z

MS

Word

lub

Excel

na

następujący

adres

e-mail:

.............................@kopernik.org.pl
6.

Strony zgodnie oświadczają, iż w wyniku wykonania Zlecenia nie powstanie utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2018, poz. 1191.).
§2
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy

1.

Wykonawca przyjmuje do wykonania Zlecenie i oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje
do wykonania Zlecenia oraz zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych Umową
sumiennie i z najwyższą starannością.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy za pomocą osoby, której
kompetencje zostały poddane ocenie ofert, wskazanej przez Wykonawcę w Ofercie, która stanowi
załącznik nr 1 do Umowy.

3.

W przypadku zmiany przez Wykonawcę osoby, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany
jest do zapewnienia innej osoby posiadającej nie mniejsze kwalifikacje, niż określone przez
Zamawiającego w postępowaniu przetargowym.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od CNK
lub innych podmiotów, w związku z wykonywaniem Umowy.

5.

Wykonawcy zobowiązuje się nie wykorzystywać przekazanych mu przez CNK materiałów i
informacji w innych celach niż na potrzeby wykonania Umowy oraz jest zobowiązany do ich zwrotu
CNK najpóźniej w dniu rozwiązania Umowy.

6.

Wykonawca oświadcza, że znany jest jej fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy
i

wysokość

wynagrodzenia,

stanowią

informację

publiczną

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj.
Dz.U. z 2017r, poz. 933), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z
zastrzeżeniem ust. 7.
7.

Wykonawca

wyraża

zgodę

na

udostępnianie

w

trybie

ustawy,

o

której

mowa

w ust. 6, zawartych w Umowie dotyczących jej danych osobowych w zakresie obejmującym imię i
nazwisko oraz firmę1.
8.

Wykonawca oświadcza, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011
Nr 171 poz. 1016), nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej identyfikatorem podatkowym jest
nr PESEL.

9.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania Umowy, w formie
elektronicznej na adres e-mail kadry@kopernik.org.pl, formularz zawierający dane niezbędne do
rozliczenia podatkowego od osób fizycznych, który następnie w ciągu 3 dni od dnia podpisania
Umowy zobowiązany jest dostarczyć do CNK w formie papierowej.

1dotyczy

Wykonawcy będącego osobą fizyczną bądź osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Strona 2 z 7

10. W przypadku zmiany danych, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie
poinformować CNK o tym fakcie na piśmie.
11. Wykonawca wraz z rachunkiem zobowiązany jest dostarczyć do Działu Kadr CNK podpisane
własnoręcznie oświadczenie dot. ustalenia podstawy do ubezpieczeń społecznych 2.
§3
Podwykonawstwo
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy w całości lub w części
podwykonawcom, z zastrzeżeniem uprzedniego poinformowania CNK o takiej decyzji w trybie
roboczym.

2.

W przypadku wykonywania Umowy przy udziale podwykonawcy/ów, w całości lub w części,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniedbania podwykonawcy, tak jak
za własne działania bądź zaniechania.
§4
Zobowiązania CNK

CNK

zobowiązuje

się

do

współdziałania

z

Wykonawcą

przy

wykonywaniu

Umowy

w zakresie udostępnienia posiadanych dokumentów i danych.
§5
Okres obowiązywania, odbiór
1.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania Umowy do dnia
30 listopada 2018 r.

2.

W razie stwierdzenia przez CNK, że Zlecenie jest wykonywane niezgodnie z Umową, w
szczególności gdy CNK dokona weryfikacji 5% kwestionariuszy i w sytuacji wykrycia powyżej 5%
błędów, CNK będzie uprawnione do wskazywania na bieżąco poprawek lub uzupełnień do
wykonywanych czynności. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego stosowania się do
wskazówek CNK.

3.

Prawidłowa realizacja przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

4.

Wszelkie prawa do zakodowanych baz danych od chwili ich odbioru zgodnie z ust. 3 powyżej
przysługują CNK.

5.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym także
realizowania Umowy niezgodnie z jej treścią lub celem, Umowa może zostać rozwiązana przez
CNK w trybie natychmiastowym.
§6
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

2

przepisy ust. 8-11 dotyczą osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
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1.

Za

prawidłowe

wykonanie

przedmiotu

Umowy

Wykonawca

otrzyma

wynagrodzenie

w wysokości …………………….. zł brutto (słownie złotych brutto: …………………., …../100),
powiększone o kwotę podatku VAT : …… %, co daje kwotę ……………….. zł brutto (słownie złotych
brutto: ………………. ……/100), zgodnie z Formularzem Oferty Wykonawcy.
2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie płatne na podstawie rachunku3/ faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez CNK protokołu odbioru, o którym mowa
w § 4 ust. 3 Umowy.

3.

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie podpisany przez Strony protokół odbioru
potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz dostarczenie oświadczenia o
którym mowa w § 2 ust. 11 Umowy4.

4.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na wystawionym rachunku5/ w fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
CNK prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury VAT.

5.

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego CNK.

6.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie, jakie przysługuje
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy i nie podlega zwiększeniu ani waloryzacji.

7.

Zleceniobiorca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego mu wynagrodzenia na
inny podmiot lub osobę fizyczną.

8.

CNK oświadcza, że do zapłaty wynagrodzenia stosuje zasadę określoną w art. 108a ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.) 6.

9.

Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”, w ramach
którego realizowane są działania „Naukobus” i „Planetobus”. Program „Nauka dla Ciebie”
finansowany jest w ramach dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy z
dnia 29 grudnia 2017 r. nr 1/CNK-NAUKOBUS/2018.
§7
Odpowiedzialność, kary umowne

1.

CNK będzie uprawnione do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 5 %
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy przypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy innego niż wskazane w ust. 2 poniżej.

2.

W przypadku opóźnienia w realizacji Zlecenia w stosunku do terminów uzgodnionych przez Strony
lub terminu określonego w §5 ust. 1, CNK będzie uprawnione do obciążenia Wykonawcy karą
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień
opóźnienia.

3

dotyczy Wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT
oświadczenie dotyczy osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
5 dotyczy Wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT
6 dotyczy Wykonawcy, który jest płatnikiem VAT.
4
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3.

W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o których mowa w § 8 ust 2, Wykonawca
płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1
Umowy za każdy dzień opóźnienia.

4.

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osoby na podstawie umowy o
pracę, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 8 ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do
zapłacenia kary umownej CNK, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1
Umowy za każdy taki przypadek.

5.

Kary umowne określone w ust. 2, 3 i 4 podlegają kumulacji.

6.

CNK jest uprawnione do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w §
6 ust. 1 Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyrażają zgodę.

7.

Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie, CNK
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
§8
Dokumentowanie zatrudnienia osób

1. W ramach wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, CNK jako czynności, których
realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1976 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z2018, poz. 917 ze zm..), wskazuje wszystkie czynności,
o których mowa w § 1 ust. 1.
2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności będzie polegało
na:
1) na etapie po zawarciu Umowy, a przed przystąpieniem do realizacji Umowy - Wykonawca w
terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania Umowy będzie zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących
powyższe czynności tj. zanonimizowane umowy o pracę, oświadczenia Wykonawcy
potwierdzającego, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk pracowników Wykonawcy wyznaczonych do wykonywania danych
czynności. Nieprzedstawienie we wskazanym terminie dokumentów zawierających ww.
informacje,

bądź

przedstawienie

ich

niekompletnych,

nie

obejmujących

wszystkich

wyspecyfikowanych czynności, może być podstawą do odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych,
2) na etapie realizacji Umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie CNK w terminie 5 dni
roboczych przedkładał będzie CNK raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób
zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w ust 1 wraz z zanonimizowanymi
formularzami ZUS ZUA, na podstawie których zgłoszono pracowników do ZUS i/albo
comiesięczne dowody naliczenia i odprowadzenia składek ubezpieczeniowych od umów o
pracę zatrudnionych osób,
3) na każde żądanie CNK, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez CNK określonej,
Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.
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§9
Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do
treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
Powierzenie danych osobowych
1.

W celu realizacji obowiązków opisanych w § 8 Umowy, Wykonawca powierza CNK do
przetwarzania dane osobowe osób skierowanych do wykonywania przedmiotu Umowy (dalej jako
„Dane”) zgodnie z postanowieniami 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 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem”). Powierzenie obejmuje następujący zakres
danych: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, rodzaj umowy na podstawie której zatrudniona jest
osoba której dane dotyczą, doświadczenie zawodowe.

2.

Dane mogą być przetwarzane przez CNK jedynie w celach związanych z realizacją Umowy i
wypełnianiem przez CNK obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

3.

CNK zobowiązuje się do przetwarzania Danych w zakresie i na zasadach określonych w Umowie
oraz Rozporządzeniu i wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych

4.

CNK zobowiązuje się zastosować zgodnie z wymogami art. 32 Rozporządzenia, środki techniczne
i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, zabezpieczenie Danych, w szczególności zabezpieczyć Dane przed ich uszkodzeniem,
zniszczeniem oraz udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

5.

Wykonawcy przysługuje prawo kontrolowania sposobu przetwarzania Danych przez CNK.

6.

CNK zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje zawarte w zbiorach Danych w
trakcie realizacji, jak również bezterminowo po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od
Umowy. CNK wystawi stosowne upoważnienie osobom, które będą w jego imieniu przetwarzać
Dane, oraz zapewni zobowiązanie tych osób do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w
jakich posiadanie weszły w związku z dostępem do Danych.

7.

CNK zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od zajścia
incydentu, informować Wykonawcę o wszelkich incydentach związanych z bezpieczeństwem
Danych oraz działaniach kontrolnych podejmowanych przez uprawnione organy państwowe,
których przedmiotem będą Dane.
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8.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, CNK zobowiązane jest zniszczyć wszelkie kopie Danych
powstałe w czasie ich przetwarzania, chyba że obowiązek zachowania danych wynika z odrębnych
przepisów.
§ 11
Rozwiązywanie sporów

Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji ewentualne spory związane z realizacją niniejszej
Umowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby CNK.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony CNK jest Pani\Pan ………………………..,
adres
e-mail: ...................................... tel. ………………………...
2. Osobą

odpowiedzialną

za

realizację

Umowy

ze

strony

Wykonawcy

jest

Pani\Pan

……………………….., adres e-mail: ...................................... tel. ………………………....
3. Ilekroć w Umowie jest mowa o trybie roboczym, Strony rozumieją przez to ustalenia dokonane drogą
elektroniczną na adresy wskazane w Umowie.
4. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
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 r.) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest
Centrum Nauki Kopernik oraz nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych CNK.
5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby
CNK.
7.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

8.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

9.

Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 2 – wzór protokołu odbioru, Załącznik nr 3 – wzór rachunku.

_______________________

_______________________

CNK

Wykonawca
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