
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu

UMOWA
(wzór)

  

zawarta ………… r.  w Warszawie (dalej: „Umowa”) pomiędzy:

Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowym Instytutem Badawczym 
z siedzibą w Warszawie, działającym pod adresem: ul. Kolska 12 01-045 Warszawa, 
którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938, REGON: 
010464542,  NIP: 521-04-17-157, zwany dalej „NASK-PIB” lub „Zamawiającym”, który 
jest reprezentowany przez pełnomocników: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……

a   

,działającą pod adresem:, nr NIP……………….…….:, nr KRS………………………….  

zwaną dalej „Wykonawcą”,…………………….……………………………………………
która jest reprezentowana przez: ……………………………………………………………
  
zwane dalej łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”.

§ 1
[Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja pilotażowych badań terenowych na 
temat: ”E-transformacja i bezpieczeństwo cyfrowe w polskich przedsiębiorstwach”, 
które będą przeprowadzane z wykorzystaniem dostarczonych przez NASK-PIB 
narzędzi na wskazanej przez Wykonawcę próbie przedsiębiorców, zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz wskazówkami 
Zamawiającego. W ramach powyższego NASK-PIB zamawia, a Wykonawca 
zobowiązuje się w szczególności do:

1) Realizacji badania terenowego wśród właścicieli lub osób odpowiedzialnych za 
cyberbezpieczeństwo w mikro i małych przedsiębiorstwach, według wskazanej 
przez Zamawiającego wytycznych w trzech wskazanych województwach: 
Podlaskim, Wielkopolskim, Lubelskim następujących rodzajów:

a) Ilościowego w liczbie 120 wywiadów:
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– We wskazanych przez Zamawiającego województwach - w 
każdym wymienionym województwie wytypowane zostało przez 
Zamawiającego 5 powiatów, w których określona została przez 
Zamawiającego liczba przedsiębiorstw z oznaczeniem wielkości i 
określeniem PKD na poziomie sekcji. 
- Realizowanego za pomocą narzędzi dostarczonych przez 
Zamawiającego (scenariusz wywiadu, ankieta ewaluacji narzędzia 
badawczego, karta ankietera); oraz

b) Jakościowego w liczbie 12 wywiadów:
- We wskazanych przez Zamawiającego województwach – 
w każdym województwie 4 wywiady;
- Realizowane na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego 
kwestionariusza wywiadu;
- Wywiady zostaną nagrane (dźwięk) przez Wykonawcę podczas 
ich trwania;
- Wykonawca wykona transkrypcję na podstawie nagrania 
z wywiadu.

2) Zgromadzenia materiałów z badania w postaci ankiet papierowych z badania 
ilościowego (w ilości 120 kompletów, gdzie każdy komplet składa się ze 
scenariusza wywiadu, ankiety ewaluacji i karty ankietera) i badania 
jakościowego (w ilości 12 kompletów, gdzie każdy komplet składa się z nagrania 
z wywiadu i transkrypcji zapisanej w formie pliku elektronicznego w formacie 
Word) zwanych dalej: Rezultatami usług.

3) Przekazania Rezultatów usług NASK-PIB, przy czym materiałów w wersji 
papierowej z badań ilościowych i jakościowych na adres NASK PIB:
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, NASK 35.01– Agnieszka Ładna, 
a pozostałych materiałów takich jak nagrania wywiadów w wersji elektronicznej 
na adres e-mail: agnieszka.ladna@nask.pl w terminie wskazanym w Umowie; 

4) Przekazania NASK-PIB majątkowych praw autorskich do Rezultatów usług, 
jeżeli powstaną.

2. Strony dopuszczają, że w wypadku gdy Rezultaty usług, o których mowa w ust. 1 będą 
miały cechy utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) Wykonawca 
przeniesie na rzecz NASK-PIB całość majątkowych praw autorskich na polach 
eksploatacji określonych w § 8. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do Umowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów do realizacji 
badań ilościowych: scenariusz wywiadu, ankieta ewaluacji narzędzia badawczego, 

mailto:agnieszka.ladna@nask.pl
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karta ankietera oraz materiałów do realizacji badań jakościowych: scenariusza 
wywiadu, o których mowa w ust. 1. pkt 1) powyżej – niezwłocznie po zawarciu Umowy. 

§ 2
[Obowiązki Wykonawcy]

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego 
wykonania przedmiotu Umowy, w związku z czym zobowiązuje się do wykonania 
Umowy z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru wykonywanej 
działalności. 

2. Wykonawca nie może bez zgody NASK-PIB powierzyć wykonania Umowy osobom 
trzecim, a w wypadku uzyskania takiej zgody i powierzenia wykonania Umowy osobom 
trzecim, Wykonawca ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest:
1) podporządkować się wskazówkom NASK-PIB dotyczącym sposobu realizacji 

przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że wskazówki nie mogą być sprzeczne 
z Umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia dotyczące sposobu 
realizacji przedmiotu Umowy,

2) do niezwłocznego udzielania NASK-PIB wszelkich informacji o przebiegu 
wykonywania przedmiotu Umowy, w tym o przeszkodach w realizacji Umowy, 
w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji,

4. Efektem Umowy będą następujące Rezultaty usług:
1) z realizacji badań ilościowych: wypełnione scenariusze wywiadu, wypełnione 
ankiety ewaluacji narzędzia badawczego, wypełnione karty ankietera, 
2) z realizacji badań jakościowych: nagrania wywiadów i transkrypcje 
z wywiadów, o których mowa w ust. 1. pkt 1) powyżej. 

5. Rezultaty usług, wskazane w  § 1 ust. 1 pkt 2, przekazane zostaną NASK-PIB na adres 
(pocztowy) oraz adres e-mail NASK-PIB określony w § 1 ust. pkt 1).
6. Przekazanie Rezultatów usług zostanie potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym 
podpisanym przez obie Strony, przesłane drogą elektroniczną. 
7. W wypadku, gdy przedstawiony do odbioru przedmiot Umowy, w tym w szczególności 
Rezultaty usług, będą  niekompletne, nieczytelne lub będą zawierać błędy (dalej łącznie 
zwane brakami), co zostanie stwierdzone przez NASK-PIB na piśmie w protokole odbioru 
lub w formie zastrzeżeń do Rezultatów usług zgłoszonych Wykonawcy drogą poczty 
elektronicznej, w zależności od wyboru Zamawiającego, NASK-PIB wezwie Wykonawcę 
do usunięcia braków w przedmiocie odbioru i wyznaczy termin na ich usunięcie nie dłuższy 
niż 7 dni. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzekazywania Rezultatów usług żadnym 
innym osobom niż wyznaczone przez NASK-PIB. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych oraz jakichkolwiek informacji z 
realizacji badania objętego przedmiotem Umowy żadnym innym podmiotom niż NASK-PIB.  
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9. W wypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 4, 
NASK-PIB zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, bez obowiązku dokonywania 
zapłaty za prace wykonane, z zastrzeżeniem kary określonej w § 6 ust. 1. 
10. W wypadku niewykonania prac w dodatkowo wyznaczonym terminie określonym w ust. 
7, NASK-PIB zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy, bez obowiązku 
dokonywania zapłaty za prace wykonane. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku zapłaty kary umownej wskazanej w § 6 ust. 1 Umowy.

 
§ 3

[Termin ]
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 

w terminie do 8 dni od dnia podpisania Umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu 
najpóźniej 
do 15 maja 2020 r. wyłącznie w wypadku, gdy dotrzymanie jego nie będzie możliwe, 
w związku z niedostarczeniem przez Zamawiającego ankiety lub okolicznościami, na 
które żadna ze Stron nie ma wpływu np. będącymi następstwami rozprzestrzeniania się 
choroby COVID-19. Ankieta zostanie przekazana w formie papierowej. 

2. W wypadku wyznaczenia przez NASK-PIB dodatkowego terminu, o którym mowa w § 
2 ust. 7, dodatkowo wyznaczony termin nie będzie stanowić zmiany terminu wykonania 
Umowy wyznaczonego w ust. 1. 

3. Za datę wykonania przedmiotu Umowy uważa się datę przekazania przez Wykonawcę 
ostatecznych, wolnych od wad Rezultatów usług.

§ 4
[Wynagrodzenie i płatność]

1. NASK-PIB zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania 
przedmiotu Umowy w wysokości netto ……… zł (………………. 00/100) tj. ….. brutto . 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę po protokolarnym odbiorze przedmiotu Umowy bez uwag.

3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury. 

4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek wskazany w fakturze. 
5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego NASK-PIB.
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez 

Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczególności 
koszty dojazdu, zakwaterowania, wysyłki korespondencji, materiałów użytych w celu 
wykonania umowy, poniesionych kosztów osobowych, koszty ubezpieczeń oraz 
wynagrodzenie należne za przeniesienie wszelkich praw do wyników badania 
przeprowadzonego na podstawie Umowy oraz majątkowych praw autorskich do utworu, 
jeżeli takie powstaną. 
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§ 5
 [Protokół]

1. Strony po wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 dokonają odbioru 
przedmiotu Umowy.

2. Po doręczeniu NASK PIB Rezultatów usług, zostanie przygotowany przez Wykonawcę 
Protokół odbioru w dwóch podpisanych jednostronnie egzemplarzach, a następnie 
zostanie wysłany do NASK-PIB, z których jeden podpisany przez NASK-PIB w 
przypadku odebrania przedmiotu bez zastrzeżeń zostanie odesłany Wykonawcy. 
Strony mogą dokonać odbioru w siedzibie NASK-PIB i podpisać protokół jednocześnie.

3. Wzór Protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uznaje się, że z chwilą podpisania przez NASK-PIB 

Protokołu odbioru Wykonawca przekazuje NASK-PIB wszelkie prawa do Rezultatów 
usług i wyników badania przeprowadzonego na podstawie Umowy. W przypadku 
powstania bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych (zwaną dalej: „Bazą Danych”), w razie jakichkolwiek wątpliwości za producenta 
Bazy Danych należy uznawać NASK-PIB.

§ 6
[Odpowiedzialność]

1. W wypadku zaistnienia zdarzeń określonych w § 2 ust. 9 lub 10 i odstąpienia przez 
NASK-PIB od Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 
w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

2. W razie niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 
NASK-PIB karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 1. - za każdy dzień zwłoki.

3. Z tytułu naruszenia postanowień określonych w § 2  Umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia. 

4. Zamawiający zastrzega dochodzenie od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

5. W wypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może dochodzić od NASK-
PIB zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 

§ 7
[Siła wyższa]

Z wyjątkiem tego, co zostało w sposób wyraźny wskazane w niniejszej Umowie, żadna 
ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe 
wykonanie jej świadczenia z tytułu Umowy będące następstwem działania siły wyższej. 
W rozumieniu postanowień niniejszej Umowy "siła wyższa" oznacza zdarzenia 
niezależne od Stron, niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i 
zapobiegnięcia im, w tym w szczególności działania lub zaniechania władz, strajk, 
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lokaut lub inne trudności natury gospodarczej, działania wojenne, czy katastrofy 
naturalne.

§ 8 
[Prawa własności intelektualnej]

1. Z chwilą doręczenia Rezultatów usług, w formie papierowej lub pliku elektronicznego na 
dowolnym nośniku, zawierających utwory w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, zwanych dalej „Utworami”, Wykonawca w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy przenosi na NASK-PIB autorskie 
prawa majątkowe do zapisanych na takim nośniku utworów, w zakresie umożliwiającym 
korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji: 
1) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie 
i zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego 
lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z 
pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,

2) obrót Utworem, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem, a także 
rozpowszechnianie Utworu w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, 
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworu w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym.

2. Strony oświadczają, iż w stosunku do wyników prac zrealizowanych w ramach Umowy, 
które stanowią Bazę Danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie 
baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), producentem jest NASK-PIB.

3. NASK-PIB nabywa prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
wszelkich opracowań Utworów (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania 
na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych 
w ust. 1..

§ 9 
[Ostateczność Umowy]

Niniejsza Umowa jest wersją ostateczną i jest uważana za całkowite porozumienie stron 
oraz zastępuje wszelkie uprzednie negocjacje, dyskusje, prezentacje, obietnice lub umowy, 
zarówno pisemne jak i ustne.

§ 10  
[Postanowienia końcowe]

1. Osobą do kontaktów są: 
1) ze strony NASK-PIB Agnieszka Ładna, agnieszka.ladna@nask.pl
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………… 

2. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 
tym Kodeksu cywilnego.
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3.  Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. NASK-PIB i Wykonawca będą rozstrzygać wszelkie niezgodności i spory jakie mogą 

powstać w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy w drodze 
negocjacji.

5. Spory, kontrowersyjne kwestie, które nie zostaną usunięte w drodze negocjacji Strony 
poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby NASK-PIB. 

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

Wykaz załączników stanowiących integralną część Umowy:
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Umowy,
2. Załącznik nr 2 – Wzór ankiety,
3. Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru,
4. Załącznik nr 4 – dowody umocowania Stron.  

NASK-PIB                        WYKONAWCA

                                                                                         

Załącznik nr 1
Opis przedmiotu Umowy

Załącznik nr 2 
 Wzór ankiety

Załącznik nr 3
Wzór protokołu odbioru
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Załącznik nr 3
WZÓR

PROTOKÓŁ ODBIORU

W dniu … ……………2020 r., w Warszawie dokonano odbioru Dzieła w postaci Bazy 
danych określonej w § 1 ust. 1 pkt 4 Umowy :

Wykonawca:  reprezentowany przez: ……………….
NASK-PIB reprezentowany przez: …………………..

NASK-PIB oświadcza, że Rezultaty usług zostały mu przekazane mu w dniu 
…………………………………….. r. w formie ………………… i że zgłasza/nie zgłasza* do 
niego zastrzeżeń:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Z chwilą odbioru Rezultatów stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową 
………………………………………, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość 
majątkowych praw autorskich do Rezultatów usług wraz z prawem wykonywania praw 
zależnych i prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji 
wskazanych w zawartej między stronami Umowie. 

                          NASK-PIB                    Wykonawca


