Załącznik nr 2.1. do SIWZ

PZP/ZP/14/2018/CNK/MK

WZÓR UMOWY
CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

Umowa Nr …………….
zawarta 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”
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego procedura nr PZP/ZP/14/2018/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 przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz CNK badań wizerunku CNK
metodą „CATI” (zwanych dalej „Badaniami”), stworzenie bazy danych uzyskanych z
przeprowadzonych Badań która powinna zawierać czytelnie opisane zmienne oraz wagi analityczne
(zwanej dalej „Bazą Danych”), dokonanie analizy oraz przygotowanie raportu zawierającego
graficzną reprezentację danych w postaci wykresów i/lub tabel oraz główne wnioski i rekomendacje
(zwanego dalej „Raportem”) i dostarczenie ich CNK.
2. Badania zostaną przeprowadzone drogą telefoniczną, przy czym szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określa Załącznik nr 1 do Umowy oraz Oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2
do Umowy.
3. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Badań oraz kontakt roboczy z CNK ze strony
Wykonawcy jest Pan/Pani……………………, adres e-mail: ................................, tel. ………………..,
zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
4. Raport, o jakim mowa w ust. 1 powyżej stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych i zwany jest dalej w Umowie „Utworem”.
5. Baza Danych nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).
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§2
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne
do realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie przy wykonywaniu
przedmiotu Umowy posługiwać wyłącznie osobami posiadającymi właściwości, o których mowa w
zdaniu poprzednim, a do nadzoru nad realizacją Badań i kontaktu roboczego z CNK skierować
osobę wskazaną w Wykazie osób załączonym do Oferty Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, a także
zgodnie z obecnym stanem wiedzy specjalistycznej, do zakresu której przedmiot Umowy
przynależy.
3. CNK zastrzega możliwość osobistego dostępu, albo polegającego na możliwości odsłuchu
zdalnego na żywo, do studia CATI celem kontroli przebiegu Badania, a Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić ten dostęp.
4.

Za działania i zaniechania osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot
Umowy, Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

5. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące, 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

§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 prac przy udziale podwykonawcy/ów całości lub w części, określonych
w niniejszej Umowie, 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, jak również udzielania wyjaśnień niezbędnych przy
realizacji przedmiotu Umowy.
§5
Termin wykonania, odbiór Bazy Danych i Raportu
1. Przedmiot Umowy będzie realizowany w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 16 lipca 2018 r.

……………………………………..
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2. Wykonawca dostarczy CNK Bazę Danych w formie elektronicznej w formacie pliku SPSS oraz
Raport w formacie word na adres e-mail wskazany w § 9 ust. 2 Umowy do dnia 16 lipca 2018 r.
3. CNK zobowiązuje się przyjąć dostarczoną Bazę Danych oraz Raport albo wskazać ewentualne
poprawki lub uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia jej dostarczenia. W przypadku konieczności
poprawienia lub uzupełnienia Bazy Danych lub Raportu z powodu uzasadnionych uwag CNK,
Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia poprawek lub uzupełnień w terminie 7 dni, licząc
od dnia wskazania takiej konieczności przez CNK.
4. Przyjęcie Bazy Danych i Raportu zostanie potwierdzone protokołem odbioru. Wzór protokołu
odbioru stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
§6
Prawa autorskie
1.

Wykonawca oświadcza, że Utwór będzie chroniony autorskimi prawami majątkowymi oraz że
przysługiwać mu będą do niego wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe.

2.

Ponadto Wykonawca oświadcza, że sporządzony przez niego Utwór będzie stworzony
samodzielnie, będzie miał charakter indywidualny i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym
praw własności intelektualnej.

3.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2017, poz. 880 ze zm.), Wykonawca przenosi na CNK autorskie prawa majątkowe oraz
zezwala na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi do Utworu, bez ograniczeń
czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
1)

utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu,
systemu i formatu;

2)

obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór został utrwalony – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3)

rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt. 2) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;

4)

korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;

5)

wprowadzanie zmiany do całości lub do dowolnych fragmentów, łączenie z innymi
utworami;

6)

wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet;

7)

podjęcie lub zlecanie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy
Utworów zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu.

5. CNK nabywa na mocy Umowy prawo dalszej odsprzedaży Utworu w zakresie nabytych praw
autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy, a także wyłączne prawo zezwalania na
wykonywanie autorskiego prawa zależnego.
6. Przeniesienie praw autorskich majątkowych nastąpi w dniu przyjęcia Utworu przez CNK, zgodnie z
§ 5 Umowy. W okresie od dnia dostarczenia Utworu do dnia przyjęcia Utworu, Wykonawca zezwala
CNK na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej, bez pobierania
dodatkowego wynagrodzenia.

……………………………………..
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7. Wykonawca zezwala CNK na wykonywanie praw zależnych do Utworu, tj. na rozporządzanie oraz
korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby dalszej zgody na wykonywanie praw
zależnych przez osoby trzecie udzielało CNK.
8. Wykonawca na własny koszt przejmie odpowiedzialność CNK w związku z wszelkimi roszczeniami,
stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez Utwór
jakichkolwiek praw osoby trzeciej, w tym praw własności intelektualnej.
9. Jeśli używanie Utworu stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej
o naruszenie jej praw, w tym praw własności intelektualnej, Wykonawca może na swój własny koszt
wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
1)

uzyskać dla CNK prawo dalszego użytkowania Utworu, lub

2)

zmodyfikować Utwór tak, żeby był zgodny z Umową, ale wolny od jakichkolwiek wad lub

roszczeń osób trzecich.
§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za prawidłowe wykonanie całości Przedmiotu Umowy CNK Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości ………………zł netto (słownie złotych netto: …………….., …/100) powiększone o
kwotę podatku VAT obliczonego według jego stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT,
tj. …… %, co daje kwotę ……………….. zł brutto (słownie złotych brutto: ………………. ……/100),
zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowitą należność jaką CNK zobowiązane
jest zapłacić Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw
majątkowych oraz zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi do Utworu na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych Umowie – w kwocie ……………………..
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w terminie 14 dni kalendarzowych od
otrzymania przez CNK prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym warunkiem wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcę, jest podpisanie przez CNK protokołu odbioru co do całości
przedmiotu Umowy, bez uwag i zastrzeżeń.
4. Wynagrodzenie

zostanie

zapłacone

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy

wskazany

w fakturze VAT.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego CNK.
6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego mu wynagrodzenia.
7. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
realizacji Umowy i nie podlega zwiększeniu ani waloryzacji.
§8
Odpowiedzialność
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy.

……………………………………..
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2. W przypadku zwłoki w wykonaniu Bazy Danych i Raportu tj. niewykonaniu Bazy Danych i Raportu
do dnia 16 lipca 2018 r., Wykonawca zapłaci na rzecz CNK karę umowną w wysokości 0,1 %
wartości wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień takiej zwłoki.
3. W przypadku innego niż określone w ust. 2 nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci
na rzecz CNK karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto wskazanego w § 7
ust. 1 Umowy, odrębnie za każde naruszenie postanowienia Umowy.
4. Kary umowne określone podlegają kumulacji.
5. Wykonawca zapłaci kary umowne na wezwanie CNK, zawierające pisemne uzasadnienie nałożenia
danej kary, w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego wezwania.
6. CNK będzie uprawnione do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
7. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie CNK
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
8. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
spowodowanych działaniem siły wyższej. Jako siłę wyższą należy rozumieć wystąpienie zdarzeń
na zaistnienie których żadna ze Stron nie miała wpływu, ani nie mogła ich przewidzieć lub im
zapobiec, a w szczególności zdarzeń takich jak: wojna, wojna domowa, zamieszki, rewolucje i
sabotaż, katastrofy naturalne takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie,
zniszczenie przez piorun, wyładowania atmosferyczne, wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn,
fabryk lub wszelkiego typu instalacji, bojkoty, strajki, działania władzy lub działania innych sił natury,
dalej „Siła wyższa”.
9. O niemożności wykonania bądź należytego wykonania Umowy z powodu działania Siły wyższej
Strona, która doznała przeszkody zawiadomi drugą Stronę niezwłocznie, nie później niż w terminie
2 dni od daty doznania przeszkody, pod rygorem utraty powoływania się na okoliczność działania
Siły wyższej, jako okoliczność wyłączającą odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte
wykonanie Umowy.
10. W przypadku konieczności przerwania realizacji Umowy w wyniku działania Siły wyższej,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone i wypłacone na podstawie obustronnie
sporządzonego protokołu, określającego stan zaawansowania prac.
§8
Postanowienia końcowe
1. Spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby
CNK.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony CNK jest …………, adres e-mail:
........................, tel. ………………..
3. Osobą

odpowiedzialną

za

realizację

Umowy

ze

strony

Wykonawcy

jest ……………………, adres e-mail: ................................, tel. ………………..

……………………………………..
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4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),
dla których administratorem jest Centrum Nauki Kopernik, oraz nie wymaga dostępu do zasobów
systemów informatycznych CNK.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
8. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru

CNK

……………………………………..

WYKONAWCA
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