§1
Przedmiot badania
1. Zamawiający powierza a Wykonawca podejmuje się przeprowadzenia badania
socjologicznego dotyczącego postaw konsumentów i znajomości praw konsumenckich.
2. Wykonawca stwierdza, że posiada odpowiednie zasoby techniczne i osobowe do realizacji
tego badania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badania będącego przedmiotem umowy z należytą
starannością, w zgodzie z aktualnymi aktami prawnymi i obowiązującymi standardami
dla tego rodzaju badań, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także
zobowiązuje się do ochrony interesów Zamawiającego w zakresie powierzonych sobie
czynności.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że badanie przeprowadzone zostanie z zachowaniem norm
wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
§2
Metodologia badania
1. Badanie ilościowe CAWI, próba reprezentatywna Polaków w wieku 15 lat i więcej [płeć, wiek,
miejsce zamieszkania, wykształcenie], min. N=1000, czas trwania: do 30 minut, ok. 40 pytań.
2. Realizacja badania wymaga akceptacji kwestionariusza badania przez Zamawiającego.
§3
Termin badania i przekazania raportu końcowego
1. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do akceptacji kwestionariusz badania, w
formacie word doc. w terminie do 3 dni roboczych, następujących po dniu przekazania przez
Zamawiającego szczegółowych wytycznych w tym zakresie.
2. Wykonawca opracuje skrypt online badania (kwestionariusz online dla osób ankietowanych) i
przekaże link do niego Zamawiającemu w przeciągu 3 dni roboczych, następujących po dniu
akceptacji przez Zamawiającego kwestionariusza badań.
3. Wykonawca przeprowadzi badanie CAWI w przeciągu 12 dni kalendarzowych, następujących
po dniu akceptacji przez Zamawiającego skryptu online badania.
4. Raport z badania zostanie przekazany Zamawiającemu do akceptacji w przeciągu 10 dni
roboczych następujących po dniu zakończenia badania.
5. Zamawiający przekaże pierwsze uwagi do raportu w terminie do 5 dni roboczych. Ewentualne
kolejne uwagi będą nanoszone w terminach uzgodnionych przez obydwie strony, tak aby
umożliwić Wykonawcy dotrzymanie terminu przekazania ostatecznej wersji raportu,
określonego w ust. 7.
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6. Uwagi Zamawiającego będą wprowadzane do raportu bez zbędnej zwłoki.
7. Przekazanie ostatecznej wersji raportu, z uwzględnieniem procesu nanoszenia uwag nastąpi nie
później niż 27 listopada 2020 r.
8.

Szczegółowy harmonogram procesu badawczego
Zamawiającym a Wykonawcą w trybie roboczym.

zostanie

uzgodniony

pomiędzy

§4
Forma przekazania wyników
1. Wyniki badania zostaną dostarczone elektronicznie, w formie Raportu tekstowo-graficznego
(tabele, wykresy). Raport będzie zawierał opis metodologii, analizę danych i wnioski
badawcze, w tym analizę porównawczą wybranych zagadnień, na podstawie Raportów z
badań konsumenckich UOKiK w roku 2007 i 2009, które Zamawiający udostępni
Wykonawcy.
2. Raport zostanie opracowany w formie dwóch oddzielnych dokumentów: pełnej wersji i wersji
skróconej.
3. Rodzaj pliku zostanie określony przez Zamawiającego w trybie roboczym. Ponadto
Wykonawca prześle wyniki surowe badań ilościowych w formie Excel, z uwzględnieniem
kluczowych zmiennych społeczno-demograficznych.
4. Wyniki uzyskane w badaniu nie będą zawierały danych osobowych respondentów.
§5
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości ………zł netto (słownie złotych: ………+ 23% VAT, tj.
……….zł brutto (słownie złotych: …………..pięć 00/100).
2. Zapłata, o której mowa w ust. 1, zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury VAT. Strony ustalają, iż zapłata jest dokonana w dniu złożenia
polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
3. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2, będzie podpisany przez obie Strony
umowy protokół odbioru potwierdzający prawidłowość realizacji badania. Wzór protokołu
odbioru stanowi Załącznik do umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że doręczy fakturę:
1) w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na adres: 00 – 950 Warszawa,
pl. Powstańców Warszawy 1, Kancelaria pokój nr 1.6 (CKS) lub
2) w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania
na adres: faktury@uokik.gov.pl, z adresu ……………………………..
5. W przypadku zmiany formy doręczenia faktury w stosunku do treści ust. 4, Wykonawca
zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego (przesłanej pisemnie,
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faksem lub e-mailem), o którym mowa w § 9 ust. 1) w terminie co najmniej 7 dni
kalendarzowych przed doręczeniem faktu.
§6
Podzielona płatność
1. Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik
podatku od towarów i usług dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Należność z tytułu wystawionej przez Wykonawcę faktury będzie przez Zamawiającego
regulowana w formie polecenia przelewu na konto Wykonawcy: ……………………………,
w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
płatności będą dokonywane w tej walucie.
4. Wykonawca oświadcza, że:
1) jest/nie jest podatnikiem podatku vat* (niepotrzebne skreślić)
2) właściwym dla niego urzędem skarbowym jest …………………………………….
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 numer rachunku został ujawniony
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”) oraz, że numer rachunku bankowego wskazany
we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego
zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe prowadzony
jest rachunek VAT.
6. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym
na „Białej liście” Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek
wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy. Zapłata na rachunek wskazany na
„Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania
Zamawiającego wobec Wykonawcy.
7. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy na „Białej liście”,
Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany
w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej.
8. W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym
podaniem numeru rachunku bankowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku
z błędnym wskazaniem numeru rachunku bankowego
§7
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Poufność informacji
1. Wszelkie informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy
przez Zamawiającego w formie pisemnej lub ustnej są poufne i stanowią własność
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad tajemnicy handlowej w odniesieniu do
wszystkich elementów badania, w szczególności zaś do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych w formie pisemnej lub ustnej
od Zamawiającego, a dotyczących jego firmy,
2) nieujawniania, niepublikowania i nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek
informacji dotyczących prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
3) nieujawniania, niepublikowania i nieprzekazywania osobom trzecim wyników badań ani
innych materiałów wykonanych w ramach niniejszej umowy bez uprzedniej zgody
Zamawiającego,
4) wykorzystania materiałów i informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku
z wykonaniem niniejszej umowy wyłącznie do prac stanowiących jej przedmiot.
3. Postanowienia ust. 2 obowiązują w okresie dwóch lat od zawarcia niniejszej umowy.
4. Zamawiający określi pisemnie, które z przekazywanych Wykonawcy materiałów mają
podlegać zwrotowi po wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca zwróci wszystkie powyższe
materiały niezwłocznie po ich wykorzystaniu, nie później jednak niż wraz z raportem
z badania.
§8
Autorskie prawa majątkowe
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1,
wszelkie autorskie prawa majątkowe dotyczące przeprowadzonego badania i jego wyników
oraz powstałym w związku z tym raportem, zwanym dalej również „dziełem”, jak również
prawa własności do egzemplarza dzieła, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w art. 50 pkt 2 ustawy
– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4) dla celów wykorzystania w każdy inny sposób i zakresie, w całości lub w części dla celów
związanych z działalnością Zamawiającego i wynikających, bezpośrednio czy też
pośrednio, z tej działalności.
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2. Zamawiającemu przysługiwać będzie nieograniczone i wyłączne prawo do rozporządzania
dziełem, o którym mowa w § 1, w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach
oraz korzystania z dzieła w zakresie wskazanym w ust. 1, jak również prawo do wykonywania
praw zależnych do dzieła oraz prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do
dzieła podmiotowi trzeciemu na zlecenie Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przez Wykonawcę i eksploatacja przez Zamawiającego
dzieła, o którym mowa w § 1, nie naruszy praw osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia tych praw, adresatem roszczeń, w tym także
zobowiązanym do ewentualnego ich zaspokojenia, będzie Wykonawca. W przypadku, gdyby
Zamawiający poniósł szkodę w wyniku roszczeń osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest
do naprawienia tej szkody w pełnej wysokości. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
opracowania sporządzone przez Zamawiającego i/lub przez podmioty, którym powierzył ich
opracowanie.
4. Prawa do metod, technik badawczych i programów komputerowych (w tym tzw.
przeglądarek) użytych w celu realizacji przedmiotu umowy, w tym do znaków towarowych
i usługowych oraz innych tego rodzaju oznaczeń zamieszczonych w treści raportu
i materiałów badawczych (np. w kwestionariuszu), przysługują Wykonawcy lub właściwym
podmiotom, na rzecz których zostały zastrzeżone, chyba że używał on metod, technik lub
programów komputerowych, lub znaków towarowych lub usługowych lub innych tego
rodzaju oznaczeń, do których wyłączne prawo posiada Zamawiający.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zamieszczania w swoich publikacjach informacji, że
materiały pochodzą z badań przeprowadzonych przez Wykonawcę. W każdym takim
przypadku Zamawiający dołoży wszelkich starań, by uniknąć mylącej interpretacji wyników
badania lub cytowania ich w niewłaściwym kontekście.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wyników przeprowadzonych badań.
Wykonawca nie może w jakiejkolwiek formie udostępniać całości lub części wyników badań
na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.
§9
Osoby nadzorujące realizację umowy
1. Do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:
1) ze strony Zamawiającego: ………
2) ze strony Wykonawcy: ………
2. Osobą uprawnioną do podpisania protokołu odbioru jest……………..
1) ze strony Zamawiającego: ……………
2) ze strony Wykonawcy: .......……..
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje poprzez mailowe powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
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§ 10
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w przekazaniu raportu z badania w stosunku do terminu określonego § 3 ust. 7
umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za
każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto wynikającego z § 5 ust. 1 umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania do zmiany sposobu wykonywania
umowy, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę postanowień wynikających z § 1 ust.
1, 2, 3 lub niedotrzymania terminów realizacji badania, określonych w § 3.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1
z przysługującego mu wynagrodzenia.
Postanowienia końcowe
§ 11
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i jakiekolwiek oświadczenia stron składane w związku z
niniejszą umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku sporów powstałych na tle realizacji niniejszej
umowy dążyć będą do polubownego ich załatwienia. W wypadku, gdy nie dojdzie do
załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca ma świadomość, iż umowa i dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu
na podstawie informacji o dostępie do informacji publicznej i stanowią informację publiczną
w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. z 2019, poz. 1429 ze zm).
§ 12
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik do umowy nr BBA-……..

Protokół odbioru
sporządzony dnia ___________________ r. w Warszawie

Prace wykonano zgodnie z umową BBA…………z dnia ……r. zawartą pomiędzy:
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a
………….
Odbioru dokonali w imieniu:
Zamawiającego – ______________________________________
Wykonawcy – ________________________________________

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Podpisy i pieczątki:
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

*w przypadku braku uwag należy wpisać „BRAK UWAG”
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