
 
UMOWA nr     /RP/ 2018 - projekt umowy 

z dnia ………..………. 2018 r. 
 
zawarta pomiędzy:  
 
Województwem Dolnośląskim - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy przy ul. Ogrodowej 5B, 
58-306 Wałbrzych NIP: 886-25-66-413  
reprezentowanym przez:  
 
……………………………………………. – Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
zwanym w dalszej części umowy zamawiającym,  
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………..  
reprezentowanym przez: 
……………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy wykonawcą  
 
 

  § 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania na temat : „Działalność agencji zatrudnienia w 
województwie dolnośląskim”  w zakresie opisanym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in. opracowanie szczegółowej metodologii badania, skonstruowanie 
narzędzi badawczych, analizę danych zastanych, dobór i rekrutację respondentów do badania, 
realizację badań, opracowanie raportu końcowego wraz z wnioskami i rekomendacjami, 
opracowanie prezentacji multimedialnej przygotowanie i przekazanie zamawiającemu 10 sztuk 
drukowanej wersji raportu końcowego badania, 100 egzemplarzy płyt CD z raportem i prezentacją 
oraz organizację spotkania dla ok. 40 osób na terenie Wrocławia, podczas którego wykonawca 
przedstawi wyniki badania.  

§ 2 
1. Głównym celem badania jest kompleksowa inwentaryzacja agencji zatrudnienia w województwie 

dolnośląskim, analiza ich funkcjonowania oraz skuteczności działania na regionalnym rynku pracy. 
2. Umowa będzie realizowana na podstawie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz 

przedstawionej przez wykonawcę oferty tj. formularza ofertowego, opisu sposobu realizacji 
badania oraz wykazu osób wskazanych do wykonania zamówienia, stanowiących załączniki do 
niniejszej umowy.  

 
    § 3 

Wykonawca dostarczy do siedziby Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, przy 

ul. Ogrodowej 5b: 

1. I wersję raportu – do 25 września 2018 r , w wersji papierowej 1 egzemplarz oraz w wersji 
elektronicznej (plik tekstowy),   

2. ostateczną wersję raportu w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia uwag do raportu, ale nie 
później niż 15 dni przed datą spotkania prezentującego wyniki badania, w wersji papierowej 1 
egzemplarz oraz w wersji elektronicznej (plik tekstowy),  

3. 10 egzemplarzy wersji papierowej raportu końcowego badania, 100 sztuk płyt CD z nagranym 
raportem końcowym i z nagraną prezentacją multimedialną, niezwłocznie od akceptacji przez 
zamawiającego ostatecznej wersji raportu, ale nie później niż 5 dni roboczych przed datą 



spotkania, o którym mowa poniżej. Płyty powinny mieć nadruk zawierający tytuł raportu oraz 
nazwę i logo Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz okładkę z identycznym 
nadrukiem. 

4. Za termin dostarczenia raportu przyjmuje się dzień dostarczenia do siedziby zamawiającego 
wersji papierowej danego raportu 

 
§ 4 

1. Wykonawca zorganizuje we Wrocławiu, w obiekcie uzgodnionym wcześniej z zamawiającym, 
zlokalizowanym w odległości nie większej niż 3 km od wrocławskiego rynku liczonych od 
budynku Ratusza lub innym miejscu z dogodną komunikacją miejską oraz zapewnieniem 
parkingu dla co najmniej 10 aut, spotkanie dla ok. 40 osób zaproszonych wg listy przekazanej 
przez zamawiającego, podczas którego przedstawi wyniki badania oraz rekomendacje w 
miesiącu październiku - listopadzie 2018 roku, jednak nie później niż 30 listopada 2018 roku. 
Data spotkania będzie uzgodniona z zamawiającym na 3 tygodnie kalendarzowe przed 
spotkaniem, jednak nie wcześniej niż data akceptacji przez zamawiającego ostatecznej wersji 
raportu.  

2. Wykonawca zapewni salę dla ok. 40 osób, wyposażoną w stoły i krzesła (układ dowolny), 
rzutnik, ekran, nagłośnienie oraz zapewni poczęstunek dla ok. 40 osób składający się z kawy, 
herbaty, wody mineralnej, ciasta oraz dodatków tj.: cukier, mleko do kawy. Wykonawca 
zapewni także naczynia i sztućce. Spotkanie przewidziane jest w godzinach pomiędzy 11.00 a 
14.00 (maksymalnie 3 godziny).  
 

§ 5 
Przedmiot umowy o którym mowa w §1  wykonawca zobowiązuje się wykonać nie później niż do dnia 
30.11.2018 r.  

§ 6 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 , zamawiający zapłaci wykonawcy 
wynagrodzenie w łącznej wysokości :  

        ……………… zł netto (słownie: …… ………………………….………………….)  
        ……………… zł brutto (słownie:……………………………………………………).  

2. Wynagrodzenie wykonawcy stanowiące wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty z 
tytułu realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności : wynagrodzenie osób zaangażowanych 
w badania, koszty związane z zapewnieniem niezbędnego sprzętu i pomieszczeń do 
przeprowadzenia badania, koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób realizujących 
badanie, koszty pozyskania danych do badań, koszty skonstruowania narzędzi badawczych, koszty 
doboru i rekrutacji respondentów do badania, koszty realizacji badań, koszty delegacji, koszt 
przeprowadzenia badania, przygotowania i przekazania zamawiającemu raportu końcowego, 
koszty przekazania ostatecznej wersji raportu w wersji papierowej, tj. 10 egzemplarzy raportu 
końcowego badania, koszty realizacji i przekazania 100 sztuk płyt CD z nagranym raportem 
końcowym i  prezentacją multimedialną, koszty organizacji spotkania dla ok. 40 osób, podczas 
którego zostaną przedstawione wyniki badania oraz inne koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez wykonawcę w fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie 
wystawionej faktury za wykonany przedmiot. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę na 
adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 5B, z dopiskiem „ 
Wydział Rynku Pracy” w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zrealizowania przedmiotu umowy. 
Za datę zrealizowania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury za wykonanie umowy jest podpisany przez 
obie strony bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy.  



5.  Należność, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia wykonawcy z tytułu wykonania 
umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na zamawiającego majątkowych praw autorskich 
do wszelkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w 
związku z wykonaniem umowy.  

§ 7 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, wykonawca przenosi na zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do wykonanego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, prawo do 
wyrażania zgody na wykonanie praw zależnych do wykonanych opracowań oraz własność wszystkich 
egzemplarzy nośników, na których je utrwalono.  
2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa powyżej następuje z 
chwilą wypłaty wynagrodzenia, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 
wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności:  

1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych,  

2) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji,  
3) wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych,  
4) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, 

opracowanie poprzez: dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, wielkości i 
treści całości lub ich części oraz tłumaczenie na różne języki,  

5) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii, w tym w sieci 
Internet, łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie 
kompilacji.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób 
trzecich i przekaże zamawiającemu wyniki prac z realizacji badań, w tym: bazy danych w stanie wolnym 
od obciążeń prawami osób trzecich.  
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 
umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 
własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskimi i prawach pokrewnych (Dz. U z 2016 r. poz. 666 ze zm.) w związku z wykonaniem przedmiotu 
umowy.  
5. Utrwalone wyniki prac wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla celów 
dokumentacyjnych.  

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z zamawiającym na każdym etapie wykonania 
przedmiotu umowy.  
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach 
roboczych z zamawiającym w ilości zależnej od potrzeb, na każde żądanie zamawiającego, w siedzibie 
zamawiającego.  
3. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo pełnej informacji 
na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i poprawek na każdym etapie realizacji 
umowy, a wykonawca ma obowiązek uwzględniać poprawki oraz uwagi wniesione przez 
zamawiającego niezwłocznie po ich wniesieniu.  
5. Zamawiający zastrzega sobie udział w zogniskowanych wywiadach grupowych w charakterze 
obserwatora po uprzednim uzgodnieniu terminu z wykonawcą.  
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy, w 
szczególności pod kątem spełnienia przez wykonawcę warunku zapewnienia rzetelności badania. 
Termin oraz zakres kontroli będzie każdorazowo uzgadniany z wykonawcą.  



7. Wykonawca zapewnia zamawiającemu oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli, prawo do 
wglądu do wszystkich dokumentów związanych z przedmiotem umowy, w tym dokumentów 
finansowych i elektronicznych.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i 
ustawowo zastrzeżonych tajemnic.  
9. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji umowy dostarczyć zamawiającemu dane z badania 
zawierające odpowiedzi respondentów biorących udział w badaniu. Dane z badania powinny być 
odpowiednio wyczyszczone i opisane, aby zamawiający mógł je wykorzystać do dalszych analiz przy 
użyciu popularnych pakietów statystycznych (określony poziom pomiaru zmiennej, nazwy i etykiety 
zmiennych, etykiety i wartości poszczególnych kategorii zmiennych, kody zdefiniowanych braków 
danych).  
10. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie realizowany przez osoby wskazane w wykazie 
osób dołączonym do oferty wykonawcy, załącznik nr 2b do umowy.  
11. Wykonawca zapewnia, że nadzór naukowy nad badaniem będzie wskazany/uwidoczniony w 
raporcie końcowym. 
12. Wykonawca ma prawo realizacji niniejszej umowy we współpracy ze swoimi współpracownikami, 
w szczególności z ankieterami, koordynatorami, kierownikami zespołów badawczych i innymi 
podwykonawcami, za których działania lub zaniechania wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za 
własne.  
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz 
dopełnienie wszelkich zobowiązań prawnych związanych z ich zatrudnianiem.  
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bieżącą kontrolę i prawidłowość realizacji 
przedmiotu umowy w myśl zapisów niniejszej umowy.  
 

§ 9 
1. Osobami sprawującymi nadzór nad prawidłową realizacją niniejszej umowy są.:  

a) ze strony zamawiającego: Pani/Pan …………..Tel ……….. e-mail ……………  
b) ze strony wykonawcy: Pani/Pan …………………Tel ……….. e-mail ……………  

 
2. Do bieżących kontaktów w sprawach związanych z realizacją umowy, a także z udziałem w 
spotkaniach, podpisywaniem roboczych dokumentów wynikających z realizacji przedmiotu umowy 
oraz podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy wyznacza się:  

a) ze strony zamawiającego: Pani/Pan …………..Tel ……….. e-mail ……………  
b) ze strony wykonawcy: Pani/Pan ………………..Tel ……….. e-mail ……………  

 
§ 10 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, wykonawca zapłaci 
zamawiającemu karę umowną:  

1) za zwłokę w wykonaniu umowy – w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w umowie w § 6 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia,  
2) za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w § 3 ust. 2 – w wysokości 0,3% 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu usunięcia nieprawidłowości,  
3) za nienależyte wykonanie umowy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w umowie w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
upływie terminu usunięcia nieprawidłowości,  
4) kary umowne określone w pkt. 1), 2 ) i 3) mogą być zsumowane,  
5) za odstąpienie od realizacji umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie w 
§ 6 ust. 1.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kary umownej z wynagrodzenia.  



3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 
na jego rzecz kary umowne.  
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

1) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przez wykonawcę w sposób niezgodny z umową, 
po uprzednim pisemnym wezwaniu wykonawcy do właściwej realizacji w terminie 7 dni od 
wezwania,  
2) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących, że wykonawca nie wywiąże się z 
realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 listopada 2017 roku,  
3) w razie zaprzestania działalności przez wykonawcę lub gdy zostanie złożony wniosek o 
ogłoszenie upadłości lub likwidacji wykonawcy,  
4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

5. Odstąpienie od umowy z przyczyn wyżej wskazanych, powinno nastąpić w formie pisemnej w 
terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.  
 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany umowy lub załączników do niej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
2. Nie stanowi istotnych zmiany umowy:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 
rachunku bankowego);  
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.  

 
§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

§ 13 
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy, strony 
zobowiązują się do rozstrzygnięcia w sposób polubowny. W razie braku efektów takiego działania, 
strony poddają spór rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla filii zamawiającego we Wrocławiu.  
 

§ 14 
Poniższe załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną całość:  
 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) załącznik nr 1; 
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2; 
3. Opis sposobu realizacji badania - załącznik nr 2a; 
4. Wykaz osób wskazanych do wykonania zamówienia - załącznik nr 2b;  
  

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
             zamawiający:        wykonawca:  
 
 
     …………………..............                                                                                  ..………………………….. 

 
 


