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Część II SIWZ

Wzór UMOWY nr………..
zawarta w Warszawie, w dniu ……..………….   2010 r., na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, 
z późn. zm.), pomiędzy:

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, NIP 522-00-18-559, reprezentowanym przez:
1.	……………………………..
2.	……………………………..
zwanym w treści umowy „Zamawiającym",

a
…………………………………………………………………………………………………, z siedzibą w ………….., NIP: ………….., REGON: ………….., KRS …………..,/ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ………….. ** niewłaściwe skreślić ,reprezentowanym/-ą przez:
…………………………………………….
…………………………………………….
Zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”, 
o treści następującej:
§1
ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do przeprowadzenia „Badania poziomu satysfakcji z usług Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej beneficjentów i wnioskodawców w roku 2010”, zwanego dalej „Dziełem", zgodnie 
z Opisem przedmiotu zamówienia i „Ofertą Wykonawcy" będącymi integralną częścią niniejszej Umowy, stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2.
§2
Dzieło zostanie wykonane zgodnie z następującym harmonogramem:
	Zamawiający w terminie do dnia 4 stycznia 2011 roku przekaże wykonawcy bazę zawierającą dane teleadresowe beneficjentów i wnioskodawców tj. nie mniej niż 300 rekordów i nie więcej niż 750 rekordów.


2) Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie … dni od dnia otrzymania bazy zawierającej dane teleadresowe beneficjentów i wnioskodawców, o której mowa w pkt. 1), 
w tym:
2.1) Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu wygenerowaną próbę badawczą w terminie 4 dni od dnia otrzymania bazy zawierającej dane teleadresowe beneficjentów i wnioskodawców.
	Zamawiający dla zwiększenia efektywności badania wystosuje e-mail lub fax 
do podmiotów wyłonionych przez Wykonawcę i objętych badaniem, w celu ułatwienia Wykonawcy przeprowadzenia badań.

Wykonawca zobowiązuje się przygotować i przekazać Zamawiającemu w celu akceptacji opracowane scenariusze i projekt skryptu wywiadu oraz ankiety w terminie 8 dni od dnia otrzymania bazy zawierającej dane teleadresowe beneficjentów i wnioskodawców.
	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania i przekazania wersji wstępnej Raportu końcowego z części jakościowej i ilościowej Zamawiającemu w terminie …. dni od dnia otrzymania bazy zawierającej dane teleadresowe beneficjentów 
i wnioskodawców.
	Zamawiający zobowiązuje się wskazać Wykonawcy ewentualne uwagi do Raportu końcowego w terminie 8 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę wersji wstępnej Raportu końcowego z części jakościowej i ilościowej przy czym uwagi mogą dotyczyć jedynie odstępstw od uzgodnionego zakresu badania.
	Wykonawca zobowiązuje się przekazać wersję ostateczną Raportu końcowego Zamawiającemu uwzględniającą uwagi, o których mowa w pkt 2.5), w terminie 14 dni 
od dnia przekazania wersji wstępnej Raportu końcowego z części jakościowej i ilościowej.
	Wykonawca zaprezentuje wyniki badań w siedzibie Zamawiającego w formie prezentacji multimedialnej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po zaakceptowaniu ostatecznej wersji Raportu końcowego.
	Materialnym wynikiem opracowania są 4 egzemplarze Raportu końcowego w formie papierowej oraz jeden egzemplarz sporządzony na nośniku elektronicznym.

§3
1.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się w wysokości: ……….………… (słownie złotych: ……………………………………………….) netto, plus podatek VAT 22%: ……….. (słownie: ……………………………………………)
co łącznie stanowi: …………………… zł (słownie: …………………………) brutto.     Za dzień zapłaty strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
2.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Dzieła, w szczególności:
	przygotowanie Dzieła w formie papierowej i elektronicznej oraz prezentacji multimedialnej,
	opracowanie metodyki Dzieła,
	zapłatę za majątkowe prawa autorskie do Dzieła, przenoszone na Zamawiającego.

3.	Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę. Podstawa wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi podpisany bez zastrzeżeń, zgodnie z § 4 ust. 2 – 5, protokół odbioru Dzieła.
4.	Jeżeli w wyniku zmiany obowiązujących przepisów nastąpi zmiana stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy dotychczasową a nową stawką podatku VAT.

§4
1.	Strony ustalają następujący skład komisji odbioru Dzieła:
	Bartosz Jakubowski

Michał Piskorz
	…………………………….

oraz przedstawiciel Wykonawcy:
4)	……………………………
5)	……………………………
6)	……………………………

2.	Odbiór Dzieła nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę Raportu końcowego.
3.	Protokół odbioru Dzieła będzie zawierać:
	datę sporządzenia protokołu,
	datę i miejsce odbioru Dzieła,
	opis realizowanego Dzieła.

4.	Wykonanie Dzieła zgodnie z treścią niniejszej Umowy stanowi podstawę do podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru Dzieła.
5.	W przypadku nienależytego wykonania Dzieła, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia jego wad, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, bez dodatkowego wynagrodzenia. Usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych wad Dzieła będzie stanowić podstawę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru Dzieła. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę oraz zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 40 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1.
6.	W przypadku nieterminowego wykonania Dzieła, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na żądanie Zamawiającego karę umowną, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia opisanego 
w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
7.	W przypadku nie przystąpienia do wykonywania obowiązków wynikających z umowy 
lub przerwania wykonywania dzieła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (opóźnienie dłuższe niż 14 dni), Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia 
od umowy oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości 40% wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1.
8.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do:
1)	terminowego wykonywania obowiązków określonych niniejszą Umową,
2)	współpracy z Zamawiającym przy wykonywaniu Dzieła,
3)	Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych o których mowa w § 2 pkt. 1) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
4)	niezmieniania w trakcie realizacji Umowy składu zespołu badawczego opracowującego Dzieło bez wcześniejszego przedstawienia Zamawiającemu proponowanej zmiany wraz z jej uzasadnieniem i uzyskaniem zgody Zamawiającego na jej dokonanie,
5)	informowania Zamawiającego na temat stanu realizacji Umowy na każdorazowe jego żądanie.
§6
Wykonawca oświadcza, iż:
	wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich przygotowane 
w ramach niniejszej Umowy nie będą naruszać praw przysługującym osobom trzecim.
	będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) do wykonanego Dzieła w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich.
	żaden z członków zespołu realizującego badanie nie jest pracownikiem instytucji
odpowiedzialnej za realizację POIiŚ oraz nie ma służbowego bądź pozasłużbowego
związku z potencjalnymi beneficjentami uczestniczącymi w badaniu.

§7
1.	W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie na następujących polach eksploatacji:
	utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji,
wykorzystanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informatycznych i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,
publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego modyfikacji lub zmian w utworze.
3. Niniejszą umową Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do rozporządzania i korzystania z opracowań utworów w polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Dzieła, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§8
Treść umowy jest jawna dla osób trzecich.

§ 9
	W związku przekazaniem przez Zamawiającego bazy zawierającej dane teleadresowe beneficjentów i wnioskodawców, Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych.

Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemów informatycznych, Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania określone w przepisach rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.1024).
Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych obowiązani są uzyskać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wydane przez Administratora Danych Osobowych Zamawiającego, a także podpisać oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych oraz zachowaniu w tajemnicy danych i sposobów ich zabezpieczenia.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie ma możliwości zabezpieczenia danych osobowych powierzonych do przetwarzania, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust.1 – 3 powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto, za każdy przypadek naruszenia.

§10
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny miejsca siedziby NFOŚiGW.
§11
1.	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.	Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu.
3.	W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, 
a także ustawy o ochronie danych osobowych.
4.	Po zakwalifikowaniu przedmiotu umowy przez Koordynatora Pracy Technicznej będzie mógł on zostać refundowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura
i Środowisko zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 


ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA



