Załącznik nr 5

UMOWA NR …………
zawarta w dniu ………………. w ………………. pomiędzy:

Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Białoskórnicza 26, 50-134
Wrocław, NIP: 9541980345, REGON: 272570548, reprezentowane przez:
…………………………………………. - Prezesa Zarządu,
………………………………….
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
………………………………….
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
§1
1. Zleceniodawca oświadcza, że na podstawie Umowy nr POWR.02.16.00-00-0070/17-00 o
dofinansowanie Projektu, jest realizatorem Projektu pt. „Strażnicy dobrego stanu wód monitoring regulacji środowiskowych” finansowanego w ramach Priorytetu II Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia
prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwanego w dalszej części Projektem.
2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:
A) Przeprowadzenie badań i uzyskanie danych empirycznych w oparciu o metodologię nauk
społecznych
B) Nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej

3. Szczegółowy zakres usługi określony jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
4. Termin wykonania usługi do dnia 22 października 2018r.
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C) Opracowanie raportu i rekomendacji dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań
socjologicznych

5. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, a także na każde wezwanie Zleceniodawcy
Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy wszelkie materiały i informacje związane z wykonywanym
zleceniem.
§2
Zleceniobiorca jest niezależny od Zleceniodawcy w zakresie stosowanej przez siebie metody
wykonywania zlecenia i ponosi odpowiedzialność za jego jakość.

1.

2.
3.

4.
5.

§4
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
a) ……………………………… zł za przeprowadzenie badań i uzyskanie danych empirycznych w oparciu
o metodologię nauk społecznych,
b) ……………………………… zł za nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej,
c) ……………………………… zł za opracowanie raportu i rekomendacji dla organizacji strażniczych w
oparciu o wyniki badań socjologicznych.
Wynagrodzenie będzie należne po dokonaniu przez Zleceniodawcę akceptacji usługi świadczonej
przez Zleceniobiorcę.
Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez
Zleceniobiorcę po uzyskaniu akceptacji usług świadczonych w danym okresie.
Usługa pkt 1 ppkt a) płatna w transzach po 25%, 50%, 75% i 100% zaawansowania zadania w
terminie 14 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę rachunku/faktury VAT.
Usługa pkt 1 ppkt b) i ppkt c) płatna w transzach po zrealizowaniu i akceptacji usługi w terminie
14 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę rachunku/faktury VAT.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na
rachunku/fakturze VAT.
Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§5
1. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy ujawniać osobom trzecim informacji
dotyczących niniejszej umowy lub jakiejkolwiek informacji stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa Zleceniodawcy.
2. Tajemnicą przedsiębiorstwa Zleceniodawcy jest każda informacja, której ujawnienie może zagrozić
interesom Zleceniodawcy lub interesy te naruszyć, w szczególności informacje dotyczące:
a) działalności i związanej z nią dokumentacji Zleceniodawcy,
b) kierunków rozwoju przedsiębiorstwa Zleceniodawcy oraz programów jego działalności, a także
przygotowań podejmowanych w tym zakresie,
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1.
2.

§3
Umowa zostaje zawarta na czas do dnia 22 października 2018r.
Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy.

c) sposobów działania i prowadzonych akcji marketingowych oraz wszelkich innych danych

1.

2.

§6
Jeżeli w ramach realizacji niniejszej Umowy dojdzie do stworzenia przez Zleceniobiorcę
jakichkolwiek utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, niezależnie od formy ich utrwalenia (zwanych dalej: „Utworami”) z chwilą
potwierdzonego przez strony przekazania Utworów albo z chwilą rozpoczęcia korzystania przez
Zleceniodawcę z Utworów Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej Umowy polach eksploatacji, w szczególności:
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marketingowych dotyczących Zleceniodawcy,
d) organizacji wewnętrznej Zleceniodawcy, wyposażenia przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, form
i metod pracy w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy,
e) wszelkiego typu parametrów finansowych przedsiębiorstwa Zleceniodawcy takich jak ilość
posiadanych środków, obroty, sytuacja kredytowa, stopa wzrostu lub spadku wskaźników
ekonomicznych, wielkość aktywów i pasywów, wysokość dochodów (ewentualnie strat), dane
na temat rozliczeń podatkowych,
f) danych osobowych dotyczących osób zatrudnionych u Zleceniodawcy, kontrahentów lub
podmiotów współpracujących ze Zleceniodawcą oraz jakichkolwiek innych danych
pozwalających na identyfikację tych osób lub podmiotów
g) wszelkich innych prac kreatywnych (w tym projektowych) prowadzonych w przedsiębiorstwie
Zleceniodawcy,
h) treści (tekstu) jakichkolwiek umów zawieranych przez Zleceniodawcę,
i) wszelkich innych informacji dotyczących kontrahentów Zleceniodawcy zarówno tych, których
ujawnienie mogłoby narazić Zleceniodawcę na szkodę lub w jakikolwiek inny sposób narazić na
szwank stosunki z tym kontrahentem, chociażby tylko poprzez utratę zaufania.
3. Określone powyżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy niezależnie
od tego, czy podjęte przez Zleceniodawcę kroki zmierzające do ich zachowania w poufności
okazały się faktycznie skuteczne, czy też nie.
4. Jeżeli Zleceniobiorca zostanie upoważniony do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, obowiązany jest stosować wszelkie niezbędne środki zapobiegające
ich ujawnieniu osobom nieupoważnionym, w tym także innym pracownikom Zleceniodawcy lub
osobom dostarczającym towary lub świadczącym usługi na rzecz Zleceniodawcy.
5. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie trwają również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu
niniejszej umowy.
6. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu
Zleceniodawcy wszelkich dokumentów należących do Zleceniodawcy jakie sporządził, zebrał,
opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy, włączając w to odpisy, kopie, najpóźniej do dnia
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się także do zachowania w
tajemnicy treści niniejszej umowy, a w szczególności składników i wysokości otrzymywanego
wynagrodzenia.

4.

5.
6.

7.

8.

§7
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej
osobie bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
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3.

1) utrwalanie utworu w dowolnie wybranej formie i w dowolny sposób,
2) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
3) zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku
audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i
dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu
cyfrowego,
4) wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet), użyczenie, dzierżawa lub najem
oryginału albo egzemplarzy (także w sieci Internet),
5) publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet),
6) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie utworu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
7) tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w utworze,
8) nadawanie utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez
stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,
9) wprowadzanie utworu do pamięci komputera,
10) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu będącego programem komputerowym
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
Zleceniodawca jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia Utworów.
Nierozpowszechnianie Utworów w wyznaczonym przez Zleceniodawcy terminie nie powoduje
powrotu praw, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz własności przedmiotu, na którym Utwór
utrwalono.
Zleceniobiorca zobowiązuje się w stosunku do Zleceniodawcy do niewykonywania przez czas
nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących Zleceniobiorcy do Utworów, co do
których autorskie prawa majątkowe przysługują Zleceniodawcy.
Zobowiązanie wynikające z ust. 4 powyżej pozostaje w mocy również w przypadku rozwiązania
niniejszej umowy.
Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmuje również nabycie prawa do
wykonywania praw zależnych przez Zleceniodawcę oraz prawa zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich.
Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia
autorskich praw majątkowych do utworu, z tytułu jego eksploatacji oraz pozostałych tytułów
opisanych powyżej w niniejszym paragrafie.
Zleceniobiorca oświadcza, że w związku z realizacją niniejszej Umowy przysługiwać mu będą
uprawnienia do oprogramowania i sprzętu, który będzie wykorzystywał w tym celu.

§8
Niniejsza umowa nie rodzi żadnych skutków w zakresie uprawnień pracowniczych wynikających ze
stosunku pracy.

2.
3.
4.

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:
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1.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
o zleceniu.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia
I.

Przeprowadzenie badań i uzyskanie danych empirycznych w oparciu o metodologię nauk
społecznych

Zakres usługi:
W ramach badań zakłada się przeprowadzenie 2000 wywiadów ilościowych trwających ok. 30-40 min.
i składających się z ok. 30 pytań zamkniętych i ok. 5 pytań metryczkowych (dotyczących cech społecznodemograficznych respondenta). Badanie dotyczy potrzeb społecznych mieszkańców dorzeczy w
zakresie gospodarki wodnej i oczekiwań wobec organizacji strażniczych, stopnia poparcia inwestycji
ochrony przeciwpowodziowej, wzmożonych prac utrzymaniowych na rzekach, rozwoju żeglugi i innych
inwestycji (zakres do doprecyzowania).
Realizacja badania stanowić będzie dla ekologicznych organizacji pozarządowych o charakterze
strażniczym punkt wyjścia do "uspołecznienia procesu legislacyjnego" i lepszego reprezentowania racji
obywateli.

II.

Nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej
Zakres usługi:

Nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej dot. potrzeb społecznych mieszkańców dorzeczy w
zakresie gospodarki wodnej i oczekiwań wobec organizacji strażniczych, stopnia poparcia inwestycji
ochrony przeciwpowodziowej, wzmożonych prac utrzymaniowych na rzekach, rozwoju żeglugi i innych
inwestycji (zakres do doprecyzowania) (przeprowadzonej w oparciu o badania CATI na próbie 2000
respondentów).
Osoba sprawująca nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej odpowiadać będzie za wszelkie
działania związane z pomiarem ilościowym CATI.

→
→
→
→
→
→

opracowanie narzędzia badawczego,
nadzór nad pracą ankieterów,
szkolenie dla ankieterów realizujących badanie CATI,
testowanie efektywności działania narzędzia badawczego do CATI podczas pilotażu do badań;
dobór próby badawczej w badaniach CATI,
kontrola prawidłowości obliczeń statystycznych (wykrywanie błędów w bazie danych),
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W szczególności do obowiązków należeć będzie:

→ sformułowania wstępnych wytycznych i wniosków do raportu.

III.

Opracowanie raportu i rekomendacji dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki
badań socjologicznych

Zakres usługi:
→
→
→
→

Przeprowadzenie obliczeń statystycznych;
Wygenerowanie wykresów i tabel na bazie otrzymanych wyników;
Jakościowa analiza i interpretacja uzyskanych danych;
Sformułowanie rekomendacji dla organizacji strażniczych.

Dodatkowe czynniki niwelujące nierówności:

Strona 7

1. Zastosowanie języka wrażliwego na płeć we wszystkich materiałach elektronicznych czy
papierowych, testy/ ankiety z podziałem na płeć.
2. Materiały (raport z badań i rekomendacje) zostaną przygotowane w sposób przystępny dla
odbiorców o różnorodnych potrzebach z użyciem języka łatwego do czytania i zrozumienia, do
różnych kategorii odbiorców (np. niedowidzących, niedosłyszących).
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