Załącznik nr 3
UMOWA nr

(wzór)

zawarta w Warszawie w dniu …………………………..2017 r.
pomiędzy:
Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al.
Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, NIP 527-21-80-734, REGON 010266925 reprezentowaną
przez……………, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub PARPA:
a
……………………………………………………z siedzibą w………………………………
NIP: ……………………………..., wpisanym do rejestru przedsiębiorców,
…………………………………………………, pod numerem KRS:………………….,
zwanym/ą dalej w treści umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowanym/ą przez:…………………………..…………………………..….………

prowadzonego

przez

łącznie zwanych Stronami,
została zawarta umowa następującej treści:
Strony Umowy oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego na
ogólnopolskiej próbie 220 kobiet doświadczających przemocy, które zgłosiły się po pomoc do:
a)
Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub innej całodobowej placówki pomagającej ofiarom
przemocy w rodzinie – 80 osób
b)
grupy terapeutycznej/grupy wsparcia - 70 osób
c)
grupy roboczej (grupy działają w każdej gminie w Polsce) – 70 osób.
według narzędzi badawczych dostarczonych przez Zamawiającego.
Do zadań Wykonawcy należy:
• przygotowanie papierowej wersji kwestionariusza złożonego z narzędzi dostarczonych przez
Zamawiającego
Poniżej narzędzia:
1. Kwestionariusz autorstwa zamawiającego (w załączeniu)
2. Kwestionariusz Stylów Przywiązania – 24 pozycje
3. Retrospektywna Ocena Postaw Rodzicielskich – osobno moja matka i mój ojciec – 100 pozycji
4. Polska wersja skali poczucia własnej skuteczności GSES – 10 pozycji
5. Polska wersja BSSS – skala do pomiaru wsparcia społecznego – 38 pozycji
6. Kwestionariusze Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ - 28 pozycji
7. Polska wersja skali Spouse – Specyfic Dependency Scale - 17 pozycji
8. Polska wersja skali do pomiaru procesu zmiany PROCAWS – 51 pozycji
9. Polska wersja Skali Przekonań TABS – 84 pozycje
• opracowanie schematu doboru prób oraz dokonanie losowania instytucji pomocowych do
których zgłaszają się osoby doświadczające przemocy działających na terenie całej Polski
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• opracowanie instrukcji dla ankieterów
• przeszkolenie ankieterów z udziałem przedstawicieli Zamawiającego
• realizacja ankiet – koordynacja, nadzór i kontrola jakości pracy ankieterów oraz jej rezultatów,
przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji badania
• przygotowanie zbioru danych w formacie SPSS po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym
sposobu kodowania danych
• przygotowanie sprawozdania z realizacji badania
2. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy określa Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ)- załącznik nr 1
do umowy oraz oferta załącznik nr 2.
§ 2.
Termin realizacji
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umowa będzie wykonywana od dnia jej zawarcia do dnia 5 grudnia 2017 r., na podstawie
harmonogramu wykonania zamówienia.
§ 3.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych z realizacją
zamówienia, zgodnie z postanowieniami Umowy i obowiązującym prawem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za techniczną i merytoryczną kontrolę nad
wykonaniem zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w
wykonywaniu umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej wykonania.
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania pełnej informacji na temat postępu i zakresu
wykonywanych prac na każde żądanie Zamawiającego lub osoby przez niego wskazanej.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach
w realizacji zamówienia, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.
Wykonawca nie będzie wykorzystywać działań do promowania własnej firmy w jakiejkolwiek
formie, w szczególności poprzez umieszczanie swojego logo lub nazwy w materiałach lub miejscach
realizacji zamówienia.

§ 4.
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający będzie współpracować z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 5.
Personel Wykonawcy i Podwykonawstwo
Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia w celu właściwego i terminowego wykonania
umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad osobami, które będę wykonywać
zamówienie oraz nad współpracującymi z Wykonawcą podwykonawcami, a także za dopełnienie
wszelkich zobowiązań związanych z zatrudnieniem osób lub zawarciem umów cywilnoprawnych
lub z zawarciem umów z podwykonawcami.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym osobom niż tym, których
przedstawił w Ofercie, z zastrzeżeniem pkt 5.
Wykonawca może zmienić osoby lub zwiększyć liczbę osób, które będą wykonywać zamówienie w
trakcie wykonywania umowy.
Zmiana lub zwiększenie liczby osób, które będą wykonywać zamówienie zostanie zaakceptowana
na piśmie przez osobę wskazaną w §14 ust. 1, wyłącznie w przypadku, gdy kwalifikacje,
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6.
7.

8.
9.

doświadczenie i wykształcenie proponowanych osób będą równoważne lub wyższe od kwalifikacji,
doświadczenia i wykształcenia osób wymaganych przez Zamawiającego.
Zmiana lub zwiększenie liczby osób, które będą wykonywać zamówienie nie ma wpływu na
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wykonawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania zamówienia osobom trzecim
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zakresu
wskazanego w Ofercie.
Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie bez pisemnej
zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
Wszelkie zapisy niniejszej Umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na
zasadzie ryzyka.
§6
Wynagrodzenie

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowo wykonane i zaakceptowane przez Zamawiającego
zamówienie, wynagrodzenie, w wysokości nie większej niż ………. (słownie: ……) zł brutto, z
zastrzeżeniem że:
 I rata zaliczkowa zostanie wypłacona w wysokości nie większej niż 30 % kwoty o której
mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy i prawidłowo wystawionego
dokumentu księgowego.
 II rata zostanie wypłacona w terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania w tym
przekazaniu ostatecznej wersji zatwierdzanej przez Zamawiającego bazy danych wraz ze
sprawozdaniem i wystawieniu prawidłowo dokumentu księgowego.
2. Z tytułu wykonania innych – dodatkowych – działań ponad wskazane w OPZ, Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
3. Za dzień zapłaty, uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu na wskazany
przez Wykonawcę rachunek bankowy.
4. Wykonawca nie może żądać waloryzacji lub podwyższenia kwoty wynagrodzenia, w tym także
z tytułu podjęcia dodatkowych prac nie przewidzianych w projekcie.
§ 8.
Poufność informacji
1. Wszelkie informacje, co do których Wykonawca powziął wiadomość w związku z wykonywaniem
bądź podpisaniem niniejszej umowy, objęte są klauzulą poufności w czasie trwania niniejszej
umowy, jak również po jej ustaniu. Ponadto Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego,
wyrażonej na piśmie, w jakikolwiek sposób wykorzystywać, rozpowszechniać lub udostępniać
osobom trzecim informacji lub materiałów zdobytych (powstałych) podczas realizacji niniejszego
zamówienia.
2. Jako „informacje” należy rozumieć wszelkie dane dotyczące drugiej strony, które nie są publicznie
znane, a dostęp do nich jest ograniczony. W szczególności, lecz nie wyłącznie jako informacje
rozumie się dane dotyczące:
1) danych informatycznych,
2) źródeł udostępnionych aplikacji,
3) danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji uzyskanych w trakcie realizacji
niniejszej umowy w realizowanych przez siebie zamówieniach lub projektach własnych.
4. Informacje uzyskane w związku z realizacja zamówienia niezbędne do realizacji umowy
Wykonawca udostępnia wyłącznie tym swoim pracownikom, którym są one niezbędne
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do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych pracownikom informacji
uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań.
5. Powielanie oraz kopiowanie dokumentów, zawierających informacje związane z realizacją
umowy, a niemających charakteru powszechnie znanego, w celach niezwiązanych z realizacją
zamówienia, wymaga zgody Zamawiającego.
6. Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca- na żądanie Zamawiającego- zwróci wrażliwe
informacje uzyskane i wytworzone w trakcie realizacji umowy, utrwalone w formie pisemnej,
elektronicznej i ich kopii oraz trwale usunie informacje przetwarzane w formie elektronicznej.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§ 9.
Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie
kar umownych.
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub odstąpienie od Umowy (lub wypowiedzenia) przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po jego stronie, o którym mowa w § 10 ust. 1, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 6 ust. 1 ;
2) w przypadku innego niż powyżej nienależytego wykonania Umowy każdorazowo w wysokości
0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub
bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie pisemnego skierowanego do Wykonawcy wezwania
do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.
Naliczone kary umowne Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

§ 10.
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub w całości, w następujących przypadkach:
1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy, w szczególności któregokolwiek z
Zadań, o których mowa OPZ i nie realizuje ich przez okres dłuższy niż 30 dni lub zaprzestał
realizacji Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 30 dni, w każdym czasie do dnia, gdy
upływa termin określony w § 2 niniejszej umowy;
2) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z Umową, w szczególności
zleca wykonanie prac będących przedmiotem Umowy innym osobom niż wskazane w Ofercie
lub nie zatrudnia na umowę o pracę zadeklarowaną w ofercie liczbę osób lub rozszerza zakres
podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie bez zgody Zamawiającego, i nie zmienia sposobu
realizacji Umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w
tym wezwaniu lub nie usunie uchybień mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia
uchybień w terminie określonym w wezwaniu - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej
przyczyny.
3) jeżeli Wykonawca ujawni, utraci dane pozyskane w trakcie wykonywania Umowy, a także inne
informacje mogące mieć charakter informacji poufnych, dotyczące przedmiotu Umowy - w
terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny;
4) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało wszczęte
postępowanie likwidacyjne, bądź naprawcze - w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn;
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2.
3.

4.
5.
6.

5) gdy Wykonawca wykonuje lub wykonał zobowiązania określone w Umowie za pomocą
osoby/osób zatrudnionych w jakimkolwiek charakterze przez Zamawiającego i bez jego zgody,
w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający dowiedział się o przyczynach odstąpienia od
Umowy;
6) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe lub niekompletne oświadczenie w ramach realizacji niniejszej
Umowy, w terminie 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny;
Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera
uzasadnienie.
W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których
mowa w ust. 1:
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał
opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod
względem możliwości ich zaakceptowania oraz odbioru przez Zamawiającego;
2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie
zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia
odstąpienia od Umowy, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie
gospodarcze i będzie mogła być wykorzystana ze względu na cel Umowy;
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu
okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Zamawiający nie traci uprawnienia do
naliczenia kar umownych należnych z innego tytułu.
W zakresie w jakim Umowa może być uznana za umowę o świadczenie usług Wykonawca może
wypowiedzieć Umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które rozumieć należy rażące
naruszenie postanowień Umowy przez Zamawiającego.
§ 11.
Prawa autorskie

Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880), jakimi będzie się posługiwał w toku realizacji usług
objętych niniejszą Umową, a także powstałych w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez
niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw
przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych
osób,
2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do
wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji
zamówienia, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych
praw autorskich oraz wprowadzenia zmian do materiałów,
3) nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi do materiałów
w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach
eksploatacji określonych w ust 2,
4) do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie wykonywał te prawa wyłącznie dla
celów realizacji niniejszego zamówienia.
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego
majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do utworów wytworzonych w trakcie
realizacji zamówienia. Przeniesienie praw autorskich do utworu następuje z chwilą wytworzenia
utworu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na zasadzie wyłączności
w zakresie poniższych pól eksploatacji:
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3.
4.
5.

6.

7.

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie egzemplarzy utworów jakąkolwiek
techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optycznego, techniką
analogową lub cyfrową; w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym
nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych,
magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych lub innych
nośnikach zapisów i pamięci;
2) w zakresie obrotu oryginałem lub wytworzonymi egzemplarzami utworów - wprowadzenie do
obrotu, najem, użyczenie;
3) w zakresie rozpowszechniania oryginału lub wytworzonego egzemplarza w inny sposób, niż
określony w pkt 1:
a) wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych,
telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazów, w sposób
niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym; w jakiejkolwiek technice
(w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym
w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub
telekomunikacyjnych;
b) wszelkie publiczne udostępnianie wytworzonych utworów (w tym w ramach utworu
audiowizualnego) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci
kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia
i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek
technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach
wymienionych w lit. a);
c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie w tym w szczególności na
konferencjach, prezentacjach, szkoleniach, spotkaniach,
4) dokonywanie opracowań lub zmian,
5) wykorzystywanie w innych utworach,
6) tłumaczenie na języki obce.
Utwory powstałe w ramach zamówienia Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie
wyłącznie dla celów dokumentacyjnych.
Utwory powstałe w ramach Umowy Wykonawca może wykorzystywać w innych celach niż
określone w ust. 4 wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób
trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług objętych Umową lub
dysponowania przez Zamawiającego wytworzonymi utworami, a w przypadku skierowania z tego
tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego
zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia
z tego tytułu a także zwrotu Zamawiającemu wynagrodzenia i poniesionych z tego tytułu kosztów
i utraconych korzyści.
W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Zamawiającego z roszczeniem opartym na
twierdzeniu, iż używane przez Zamawiającego utwory naruszają jakiekolwiek prawa, osób trzecich,
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią
oraz o toczącym się postępowaniu sądowym. W szczególności Zamawiający umożliwi Wykonawcy
wstąpienie do postępowania w charakterze interwenienta.
W przypadku, w którym naruszenie praw osoby trzeciej zostanie stwierdzone prawomocnym
wyrokiem sądu, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do dostarczenia utworów wolnych od
wad prawnych. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę powyższego terminu
Zamawiającemu przysługują wszystkie niżej wymienione uprawnienia, które ma prawo zrealizować
według własnego wyboru:
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1) prawo odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w § 10 Umowy, przy czym Wykonawcy
nie przysługuje w takim przypadku roszczenie o wynagrodzenie, roszczenie o zwrot
poniesionych kosztów, ani jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze wobec Zamawiającego;
2) zwrotu wypłaconego wynagrodzenia, co będzie wiązać się ze zwrotem ze strony Zamawiającego
wszelkich prac przekazanych przez Wykonawcę oraz prawo żądania od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
10. W przypadku, w którym w wyniku realizacji zamówienia powstanie baza danych Wykonawca z
chwilą zaakceptowania przez Zamawiającego tej części zamówienia, w ramach której wytworzona
została baza danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz.U. 2001
r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), w pozostałych przypadkach z chwilą wytworzenia bazy
Wykonawca przeniesie na Zmawiającego prawo do pobierania danych i wtórnego ich
wykorzystywania oraz do wyłącznego korzystania z bazy na polach określonych w ust. 2.

§ 12.
Zmiany w Umowie
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w Umowie, gdy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – uzasadniona przez Wykonawcę lub
Zamawiającego, wynikająca z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których
nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na termin
realizacji przedmiotu umowy (np. spowodowane „siłą wyższą”), lub w przypadkach uzasadnionych
potrzebami Zamawiającego,
2) zmiana zaakceptowanego harmonogramu prac – wynikająca z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy i Zamawiającego lub w przypadkach uzasadnionych potrzebami Zamawiającego,
3) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku
od towaru i usług (VAT) dla przedmiotu umowy, odpowiednio do wprowadzonej zmiany;
4) zmiany warunków i terminów płatności – wynikające ze stopnia wykorzystania środków
budżetowych i terminów ich wydatkowania, wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla
podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od
rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny
jednostkowej przedmiotu zamówienia,
5) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) – wynikająca z reorganizacji
w ramach prowadzonej przez niego działalności lub wynikająca z przekształcenia podmiotowego
po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji uniwersalnej,
6) zmiana liczebności próby docelowej w miejscach wskazanych w OPZ tj. Ośrodku Interwencji
Kryzysowej i/lub innej całodobowej placówki, grupy terapeutycznej/grup wsparcia oraz grup
roboczych w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony.

1.

2.
3.
4.

§ 13.
Zarządzanie realizacją umowy
Osoba upoważnioną do podpisywania zawiadomień i oświadczeń, jak również do sprawowania
nadzoru nad realizacją zamówienia oraz odbioru jakościowego przedmiotu Umowy ze strony
Zamawiającego jest ……….
Osobą uprawnioną do bieżących kontaktów z Wykonawcą jest:…….., tel. ……., e-mail:……….
Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach
związanych z realizacją niniejszej umowy jest Pan/i .............. tel. ……., e-mail:……….
Wszelka korespondencja związana z realizacją umowy będzie kierowana pod adres:
1) Zamawiającego: …………………………………………………………………
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5.

6.

2) Wykonawcy: …………………………………………………………………….
Zmiana przedstawicieli stron w sprawach realizacji niniejszej umowy nie wymaga sporządzenia
Aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony (również za pomocą faksu lub emaila), zmiana dotycząca osoby wymienionej w ust. 3 wymaga zatwierdzenia przez osobę
wskazaną w ust. 1.
W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym
drugiej Strony.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.

5.

1.

2.

3.

§ 14.
Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do wszystkich dokumentów Wykonawcy
związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym do dokumentów finansowych, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją
przedmiotu umowy do dnia grudnia 2023 r. w sposób zapewniający jej dostępność, poufność
i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu jej archiwizacji.
W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub
zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, o którym mowa w ust. 2,
Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu archiwizacji
dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Informacja ta jest wymagana
w przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 2.
W przypadku konieczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2,
Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w
ust. 2.
§15.
Kontrola
Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli prawidłowości realizacji zamówienia przez
Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiającego
pełny wgląd we wszystkie dokumenty związane z realizacją zamówienia.
Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz podmiotom wskazanym przez
Zamawiającego zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak również w miejscu realizacji Umowy lub
w innych miejscach związanych z realizacją zamówienia.
Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz podmiotom wskazanym przez
Zamawiającego w dowolnym terminie w trakcie realizacji zamówienia oraz po jego
zakończeniu w terminie do grudnia 2023 r.
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przechowywania
dokumentacji związanej z realizacją Umowy.

§17.
Postanowienia końcowe
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozpatrywać bez zbędnej zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności
osiągnięcia kompromisu w terminie jednego miesiąca, spory te będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
ustawy. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz przepisy
regulujące inne rodzaje tajemnicy, w tym w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa.
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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4.

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

....................................................

…………………………….
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