
  
UMOWA NR 1/23/DB 

W dniu ………………………… w Warszawie pomiędzy:  

Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą przy ul. Walecznych 59, 03 - 926 Warszawa, posiadającą 

numer identyfikacji podatkowej NIP 113-07-25-676, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000204426, reprezentowaną przez: 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez  

Marię Keller-Hamelę – Wiceprezeskę Zarządu,  

a  

…………………………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez …………………………………………..  

została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o treści następującej:  

 

§1 

Umowa niniejsza została zawarta w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na realizację 

badania na temat przemocy wobec dzieci i młodzieży, opublikowanego na stronie fdds.pl dnia 13 lutego 

2023 roku i rozstrzygniętego dnia 21 lutego 2023 roku. Usługa jest realizowana ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach projektu „Diagnoza 

problemu oraz oferty pomocowej dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem w Polsce” (DFS-

II.7211.1215.2019). 

§2 

1. Na podstawie Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę 

przygotowania i przeprowadzenia badania ilościowego metodą Audio-CASI na ogólnopolskiej próbie 

N=2000 uczniów w wieku 11-17 lat na temat przemocy wobec dzieci i młodzieży. 

2. Badanie, o których jest mowa w ust. 1, zostaną przeprowadzone na ogólnopolskiej warstwowo-

losowej próbie uczniów w wieku 11-17 lat. Dobór próby będzie uwzględniać wielkość miejscowości, 

płeć i wiek. 

3. Ankieta będzie zawierać: 65 pytania jednokrotnego wyboru, 18 pytań wielokrotnego wyboru (z 

czego 32 pytań to pytania główne, a 51 to pytania warunkowe) oraz 5 pytań metryczkowych. 

4. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje: 

 przygotowanie badania: przygotowanie skryptu w trzech wersjach językowych na podstawie 

ankiety przygotowanej i przetłumaczonej na język ukraiński i rosyjski przez Zamawiającego; 

 przygotowanie dla respondentów krótkiego filmu o badaniu w trzech wersjach językowych, 

który zawierał będzie informacje przekazane przez Zamawiającego; 

 programowanie i testowanie skryptu, przygotowanie nagrań w trzech wersjach językowych, 

pilotaż narzędzia;  

 przygotowanie i weryfikacja próby zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; kontakt ze 
szkołami, rekrutacja respondentów;  

 zebranie pisemnych zgód rodziców na udział dziecka w badaniu; 



 zorganizowanie stacjonarnego szkolenia dla ankieterów, które zostanie 

przeprowadzone wraz z pracownikami FDDS; 

 zapewnienie odpowiedniego sprzętu do realizacji badania (laptopy/tablety, słuchawki). 
 realizacja badania w szkołach według protokołu przygotowanego wspólnie z Zamawiającym;  

 Zapewnienie drobnych podarunków dla respondentów, które zostaną zaakceptowane przez 

Zamawiającego; 

 koordynacja, monitoring i kontrola realizacji badania-przetworzenie danych i przygotowanie 

bazy danych; 

 przekazanie listy szkół, które wzięły udział w badaniu; 

 przekazanie bazy danych w formacie SPSS (.sav) oraz MS Excel (.xls);  

 przekazanie raportu tabelarycznego z testami istotności statystycznej; 

 przygotowanie raportu technicznego z realizacji badania; 

 terminowe wykonanie harmonogramu badania złożonego wraz z ofertą; 

 stały kontakt z Zamawiającym i informowanie o przebiegu realizacji działań co najmniej raz w 

tygodniu.  

5. Usługa zostanie zrealizowana w terminie od 1 marca 2023 do 5 maja 2023 roku, z tym 

zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyników badania (baz danych) oraz 

raportu technicznego w terminie umożliwiającym Zamawiającemu zapoznanie się i zgłoszenie 

ewentualnych uwag (minimum jeden tydzień przed ostatnim dniem obowiązywania umowy).  

6. Wykonawca zobowiązany jest do stałej konsultacji z Zamawiającym procesu tworzenia narzędzia 

jak i stałego informowania o przebiegu realizacji działań (co najmniej raz w tygodniu)  

7. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag do baz danych oraz raportu technicznego w 

terminie 7 dni od daty ich odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do uwag 

oraz do poprawienia wad baz danych, transkrypcji wywiadów oraz raportu technicznego w terminie 

3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania usługi zgodnie z harmonogramem, 

złożonym wraz z ofertą.  

9. Przedmiot Umowy będzie wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i 

załącznikach do niego (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami) oraz zgodnie z Ofertą złożoną przez 

Wykonawcę. Kopia Zapytania Ofertowego i jego załączników (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami) 

stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, natomiast kopia Oferty (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami) 

stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.  

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, 

przeważa treść Zapytania Ofertowego (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do 

Zapytania).  

11. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 5 maja2023 roku. 

§3 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 

objętym Przedmiotem Umowy oraz że posiada odpowiednią wiedzę, możliwości osobowe i zaplecze 

techniczne konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą branżową starannością, 

z poszanowaniem przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych oraz do 

wykonywania innych czynności lub poleceń związanych z realizacją Umowy.  

§4 



1. Wszelka korespondencja o charakterze roboczym wymieniana pomiędzy Stronami w trakcie realizacji 

Umowy (np. dot. rezerwacji/potwierdzenia), będzie dostarczana pocztą elektroniczną do niżej 

wymienionych osób, na adresy:  

a. Do Zamawiającego: Berenika Dąbrowska-Siuchno – berenika.dabrowska-siuchno@fdds.pl, Katarzyna 

Makaruk - katarzyna.makaruk@fdds.pl. 

b. Do Wykonawcy: ………………………………….  

2. Osoby wskazane przez Zamawiającego w ust. 1 są odpowiedzialne za bieżącą komunikację i 

współpracę z Wykonawcą, w tym upoważnione do składania w jego imieniu samodzielnie oświadczeń 

w zakresie wymaganym dla wykonania Umowy, z wyłączeniem oświadczeń woli wywołujących skutki 

prawne.  

3. Zmiana przez jedną ze Stron osób wskazanych w ust. 1, bądź danych dotyczących tychże osób, nie 

stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 8 ust. 5, przy czym Strona powinna zawiadomić drugą Stronę o 

tym fakcie, przesyłając na adres e-mail stosowne zawiadomienie. Zmiana wywołuje skutki dla każdej ze 

Stron z chwilą potwierdzenia doręczenia zawiadomienia.  

4. Oświadczenia woli wywołujące skutki prawne Strony mają obowiązek sobie doręczać na adresy 

wskazane na wstępie Umowy osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską – za potwierdzeniem 

odbioru.  

§5 

1. Za zrealizowanie całego zamówienia (z zastrzeżeniem § 5 ust. 3), Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy całkowite wynagrodzenie w wysokości ……………....................złotych brutto 

(słownie: ……………………….................................................................................................................... ...........złotych).  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji przedmiotu Umowy, w 

szczególności koszty usług wymienionych w § 2 Umowy, opisane dokładnie w punkcie 1.2.1 Zapytania 

ofertowego.  

3. Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zamówienia bez podania 

przyczyny. Zamawiający jest także uprawniony do rezygnacji z organizacji części badań. W takim 

przypadku Wykonawcy przysługuje odpowiednio zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia zgodnie z 

faktycznie zrealizowaną usługą, na podstawie cennika z formularza ofertowego. Pozostała część 

wynagrodzenia jest niezmienna.  

4. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez 

Zamawiającego protokołu odbioru usługi oraz prawidłowo wystawionych i dostarczonej 

Zamawiającemu faktury. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę 

w treści faktury, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu.  

5. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 3, skutkujących niezrealizowaniem 

Przedmiotu Umowy w całości, Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwać odszkodowanie.  

6. Zamawiający zastrzega, że nie pokrywa kosztów ewentualnych zamówień i usług zleconych oraz 

kosztów dojazdu pracowników Wykonawcy.  

§6 

1. Zamawiający jest uprawniony do pisemnego rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku:  



a. niewykonywania lub nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający 

zachowuje prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia 

umownego.  

b. stwierdzenia, że Wykonawca przedstawił nieprawdziwe informacje w złożonej Ofercie, w tym 

załącznikach do niej. W takim przypadku Zamawiający zachowuje prawo obciążenia Wykonawcy karą 

umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego za każdy przypadek naruszenia.  

2. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi będzie uznane stwierdzenie przez 

Zamawiającego braków/wad jakościowych lub ilościowych świadczonych usług. W przypadku 

stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie częściowe, gdyż dla Zamawiającego przedmiot niniejszej umowy 

ma znaczenie jedynie, gdy jest w całości wykonany prawidłowo.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

§7 

1. Niezależnie od zapisów §6, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w 

wysokości 0,1% maksymalnej wartości umowy, o której mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w 

realizacji usługi. 

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych w umowie kar umownych.  

3. Wszystkie kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie płatne będą w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia wezwania. Wezwanie może być doręczone listem poleconym lub za pomocą komunikacji 

mailowej. W przypadku komunikacji mailowej za datę doręczenia wezwania uważa się datę 

wprowadzenia wiadomości email do systemu informatycznego Zamawiającego. 

§8 

1. Strony są odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów i materiałów, 

związanych z realizowanym przedmiotem Umowy i udostępnianie na żądanie uprawnionych organów.  

2. Wszelkie ewentualne spory między Stronami, wynikające z niniejszej Umowy, powinny być 

rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.  

3. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

§9 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.  

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



 

Załączniki:  

1. Zapytanie ofertowe z dn. 13.02.2023 r. i załączniki do niego (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami)  

2. Oferta Wykonawcy z dn. ....02.2023 r. i załączniki do niej (wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami) 

3. Harmonogram działań z dn. ....02.2023 r. 

 

Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 


