
          

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Znak sprawy MCPS.ZP/AM/351-7/2019/U 

 

Umowa nr ...../..…/2019 

zawarta w dniu …………………………….…. 2019 roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Województwem Mazowieckim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (03-719) przy 
ul. Jagiellońskiej 26, NIP: 1132453940, REGON: 015528910, w imieniu i na rzecz którego działa, 
na podstawie Uchwały nr 150/24/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2019 
r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej,  
 
Aleksander Kornatowski – pełniący obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-002), przy ul. Nowogrodzkiej 62 A, nr NIP: 5262380101, 
nr REGON: 016122452, zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

…………………………………, zwanego dalej Wykonawcą 

 

Umowa zawarta w ramach działalności Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej  

z siedzibą w Warszawie (02-002) przy ul. Nowogrodzkiej 62a. 

 

W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania przetargowego w trybie określo-

nym w art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215, z 2019 r. 

poz. 53 i 730), tj. przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę 

przygotowania i przeprowadzenia badania szkolnego pt. ”Używanie Alkoholu i Innych 

Substancji Psychoaktywnych”, ang. „European School Survey Project on Alcohol and 

Other Drugs (ESPAD)”, zwanego dalej: „badaniem” wraz z opracowaniem raportów,  

o których mowa w umowie. 

2. W ramach realizacji umowy badanie zostanie zrealizowane na próbie badawczej minimum 

2400 osób.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz sposób jego realizacji określa załącznik nr 1  

do niniejszej umowy (opis przedmiotu zamówienia). 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 

osobowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym  

na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranno-

ści, efektywności oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

 

§ 2. 

Termin oraz warunki wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym, nie później jednak niż do dnia 10.12.2019 r. 



          

 

 

2. W trakcie realizacji badania Wykonawca sporządzi dwa raporty: metodologiczny i końcowy.  

3. Wykonawca w okresie 7 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu projekt  

raportu metodologicznego w formie elektronicznej (e-mail). 

4. Zamawiający w ciągu 4 dni przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi do przedstawionego pro-

jektu raportu metodologicznego, o którym mowa w ust. 3 

5. Wykonawca w ciągu 5 dni przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję raportu metodologicz-

nego uwzględniającego wcześniejsze uwagi Zamawiającego. Nastąpi to w formie elektronicz-

nej (e-mail) oraz drukowanej 2 stronnie (1 egzemplarz). 

6. Wykonawca przedstawi najpóźniej do dnia 29 listopada 2019 r. projekt raportu końcowego 

Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail). 

7. Zamawiający w ciągu 5 dni od otrzymania projektu raportu końcowego przekaże Wykonawcy 

ewentualne uwagi do przedstawionego projektu raportu końcowego. 

8. Wykonawca w ciągu 5 dni od otrzymania uwag, o których mowa w ust. 7 powyżej, dostarczy 

Zamawiającemu na własny koszt ostateczną wersję raportu końcowego uwzględniającego 

wcześniejsze uwagi Zamawiającego w formie elektronicznej (e-mail) i drukowanej 2 stronnie 

(1 egzemplarz). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania 

przedmiotu umowy, w tym do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu 

jej realizacji. Osobami uprawnionymi do kontaktów są:  

a) po stronie Wykonawcy: …………………….., tel. ……………….., e-mail: …………… 

b) po stronie Zamawiającego: ………………………….., tel.…………………….………….                                                             

e-mail: ……………………. Zmiana osób wymienionych w niniejszym ustępie nie powoduje  

konieczności zmiany umowy.  O dokonanej zmianie strony informują się pisemnie (e-mail).  

10. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zaistnienia, w formie pisemnej, o wszelkich istot-

nych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe lub terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Jeżeli okoliczności, o których mowa powyżej uniemoż-

liwią lub utrudnią Wykonawcy prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy,   

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 7 dni roboczych od otrzyma-

nia informacji o wystąpieniu takich okoliczności. Prawo do odstąpienia od umowy w ww. termi-

nie Zamawiający będzie miał także w sytuacji, gdy o okolicznościach mogących mieć wpływ 

na prawidłowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający poweźmie informa-

cję od innych osób /źródeł aniżeli Wykonawca. Odstąpienie od umowy nie rodzi skutków  

finansowych po stronie Zamawiającego.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym  

etapie jej wykonywania. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić sprawoz-

danie o aktualnym poziomie zaawansowania badania. 

12. Odpowiedzialność za niezrealizowanie przedmiotu umowy w terminie jest wyłączona w przy-

padku, gdy niewykonanie jest następstwem działania siły wyższej (np. powódź, pożar,  

zamieszki, strajki, przerwy w dostawie energii).  

13. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu realizacji umowy ograniczona jest do sytuacji, gdy 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego wynika  

z winy umyślnej Zamawiającego.  

§ 3. 

Wynagrodzenie 



          

 

 

1. Zamawiający za realizację przedmiotu umowy, w tym wykonanie badania zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości: …………………… zł z podatkiem VAT (słownie: 
………………………………………..). 

2. Należność, o której mowa w § 3 ust. 1 płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy  
w 2 transzach: 

a. I transza - po zakończeniu badań terenowych, założeniu zbioru danych i przygotowaniu 
tablic z wstępnymi kluczowymi wynikami, przekazaniu sprawozdania i podpisaniu 
przez Zamawiającego bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego części pracy, zgodnie 
z ust. 5 i 6 poniżej, przy jednoczesnym założeniu, że I transza nie przekroczy 50% 
Wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;    

b. II transza - po przyjęciu raportu końcowego przez Zamawiającego i podpisaniu przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 5 i 6 
poniżej. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy związane z realizacją umowy. 

Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. 

4. Fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić w następujący sposób:          

Nabywca/podatnik: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,        

NIP: 1132453940, REGON: 015528910.  

Odbiorca/płatnik: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A,                

02-002 Warszawa. 

5. Podstawą zapłaty Wynagrodzenia w ramach każdej transzy będzie podpisany przez Zamawia-

jącego protokół odbioru pracy (załącznik nr 2 do umowy), bez zastrzeżeń po wykonaniu usługi 

oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona Zamawiającemu faktura. 

6. Płatność zostanie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze,  

w terminie 30 dni od daty dostarczenia i zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury, przy czym Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po podpi-

saniu przez Zamawiającego protokołu odbioru pracy bez zastrzeżeń. 

7. Za datę zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę skutecznego obciążenia rachun-

ku Zamawiającego. 

§ 4. 

Zasady odbioru 

1. Całość prac związanych z realizacją badania zostanie zakończona w terminie maksymalnie  

do 10 grudnia 2019 r. Uwieńczeniem prac będzie przedstawienie raportu końcowego w formie 

elektronicznej (e-mail) oraz drukowanej (2-stronnie, 2 egzemplarze). 

2. Przedmiot umowy uważa się za wykonany należycie z chwilą podpisania protokołu odbioru 

pracy bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy wadliwość wykonania przedmiotu 

umowy ujawni się dopiero po podpisaniu protokołu.  

 

§ 5. 

Kary umowne, odstąpienie od umowy 

1. W przypadku nierealizowania przedmiotu umowy, w tym badania, w ustalonym terminie  

Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie kolejnych 30 dni liczonych od momentu, 

kiedy przedmiot umowy miał być zrealizowany. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach określonych 

w ust. 1, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30% warto-

ści wynagrodzenia brutto określonego zgodnie z § 3 ust. 1 umowy. 



          

 

 

3. W przypadku wykonania zadań/obowiązków objętych umową niezgodnie z jej treścią,  

z opisem przedmiotu umowy, ofertą Wykonawcy lub z ustaleniami z Zamawiającym, Wyko-

nawca zapłaci  karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego 

zgodnie z § 3 ust. 1 umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania zadań/obowiązków.  

4. Kara umowna określona w ust. 3 może być potrącona przez Zamawiającego z faktury wysta-

wionej przez Wykonawcę. Karę umowną określoną w ust. 2 Wykonawca zapłaci na konto  

Zamawiającego podane w zawiadomieniu. 

5. Łączna wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagro-

dzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy (wynagrodzenia brutto należnego za realizację całego 

przedmiotu umowy). 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powo-

dującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewi-

dzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okoliczno-

ściach. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postę-

powanie likwidacyjne, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o takim zdarzeniu.  

8. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsza umowa, Wykonawca złożył oświadczenie 

niezgodne z prawdą, w terminie 14 dni od stwierdzenia takiej okoliczności. 

9. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca, mimo pisemnego upomnienia  

Zamawiającego, nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy, co będzie miało 

istotny wpływ na przebieg jej realizacji, w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu 

wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych uchybień. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 6-9, odstąpienie od umowy następuje bez wypłaty  

jakiegokolwiek odszkodowania, a Wykonawca może otrzymać jedynie wynagrodzenie należne 

z tytułu wykonania części umowy, jeżeli w tym zakresie Zamawiający skorzysta ze świadcze-

nia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważno-

ści i zawiera uzasadnienie. 

11. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość 

zastrzeżonych kar umownych w umowie, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzu-

pełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§ 6. 

Tajemnica  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań 

wynikających z umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 

przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych  

od Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę 

również po wykonaniu Przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę. 

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może zatrzymać 

kopii dokumentów, powstałych lub pozyskanych w trakcie realizacji Umowy.  

 

§ 7. 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 



          

 

 

osobowych w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

2. Wykonawca zapewni środki techniczne i organizacyjne, w tym dobór pracownika lub 

pracowników, umożliwiające należyte zabezpieczenie danych osobowych, wymagane 

przepisami prawa. 

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, ponosi on wszelką 

odpowiedzialność za powstałe nieprawidłowości, również w stosunku do osób trzecich. 

 

§ 8. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyniki prac powstałe w związku z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym raport metodologiczny i końcowy będą oryginalne, bez niedozwolonych 

zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 

trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.  

2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie w rozumieniu 

przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych do ww. wyników prac, o których mowa  

w ust. 1 powyżej, zwanych dalej „Utworami”, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń  

i obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich innych osób.  

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi  

na  Zamawiającego z chwilą podpisania odpowiednich protokołów odbioru, o których mowa w 

§ 3 ust. 2 umowy, na czas nieoznaczony, na terytorium Polski i poza jej granicami, całość 

majątkowych praw autorskich do Utworów. 

4. Wykonawca w ramach niniejszej umowy wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji  

w wytworzonych Utworach.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych 

i nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów obejmuje wszystkie znane w chwili 

zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności: 

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych;  

b) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów, konferencji, 

szkoleń, itp.; 

c) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych  

i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;  

d) prawa do korzystania z utworów w całości lub z części za pomocą druku, wizji lub fonii 

przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem 

satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź 

telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwaleniem 

w pamięci RAM oraz zezwoleniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 

7. Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworu,  

na Zamawiającego przejdzie jednocześnie własność egzemplarza, na którym Utwór 

utrwalono, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, w szczególności 

prawa do integralności Utworów, z zastrzeżeniem, że Utwór będzie opatrzony imieniem  



          

 

 

i nazwiskiem autora – głównego badacza. Wykonawca  upoważnia Zamawiającego  

do wykonywania osobistych praw autorskich do Utworów, w tym prawa do decydowania  

o pierwszym udostępnianiu, do nadzoru autorskiego, do nienaruszalności formy i treści Utworu 

oraz ich rzetelnego wykorzystania. 

9. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Utworów o pola 

eksploatacji nie wymienione powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia 

majątkowych praw autorskich na innych niż wymienione powyżej polach eksploatacji, na mocy 

odrębnej umowy, bez ograniczeń terytorialnych i bez ograniczeń czasowych oraz bez 

dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca przyznaje niniejszym Zamawiającemu prawo 

pierwszeństwa w nabyciu praw autorskich do Utworów na niewymienionych powyżej polach 

eksploatacji. 

10. Wykonawca ponosi pełną oraz nieograniczoną w czasie odpowiedzialność za wszelkie szkody 

poniesione przez Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych  

w Utworach. Wykonawca będzie ponosił w szczególności pełną odpowiedzialność 

odszkodowawczą  

w przypadku, gdyby rozporządzenie Utworami na rzecz Zamawiającego, naruszało prawa 

osób trzecich, w tym osobiste lub majątkowe prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, 

dobra osobiste.  

11. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń 

związanych z Utworami, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności 

prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do 

takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty 

poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w dniu 

poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego.  

12. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami 

zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł 

korzystać z Utworów wytworzonych w ramach przedmiotu Umowy zgodnie z jej celem. 

Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i odpowiedzialność uzyska dla Zamawiającego prawo 

do dalszego korzystania w taki sposób, by nie naruszały praw osób trzecich i spełniały 

wymagania Zamawiającego. 

 

§ 9. 

Informacja publiczna 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności doty-

czące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązu-

jącego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w następujących przy-

padkach: 

a) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umo-

wy w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,  

w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki 



          

 

 

terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp.), mającej wpływ na realizację 

umowy z zastrzeżeniem, że nowy termin realizacji zamówienia nie będzie późniejszy niż 16 

grudnia 2019 r. 

b) konieczności zmiany osoby prowadzącej badania, wynikłej na skutek okoliczności niezależ-

nych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy z zastrze-

żeniem, iż nowa osoba spełnia wszystkie wymogi określone w załączniku nr 1 oraz posiada 

kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż wskazane przez Wykonawcę w ofercie. 

c) zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy związaną ze zmianą powszechnie obowią-

zujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszty realizacji umowy, w tym 

ustawowych zmian stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,  

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.  

6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Zamawiającego, 1 dla Wy-

konawcy. 

7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną treść. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

 

 

……..…………………………     ……………………………. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2: Wzór protokołu odbioru prac/częściowego odbioru prac 

         
        Opis Przedmiotu Zamówienia 
        Załącznik nr 1 do umowy 
 

 
Opis przedmiotu zamówienia: 

 
EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH 

NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW – European School Survey on Alco-
hol and Drugs ESPAD 2019 

 
Badanie szkolne European School Survey on Alcohol and Drugs (ESPAD), rekomendowane  
i popierane przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European 
Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) jako wiarygodne źródło informacji  
o postawach i zachowaniach młodzieży w obszarze substancji psychoaktywnych. 
 
CEL BADANIA  
 
Badanie ma na celu przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież 
substancji psychoaktywnych. Celem badania ma być również próba identyfikacji i pomiaru 
czynników wpływających na rozmiary zjawiska, zarówno po stronie popytu jak i podaży. Badanie 
ma być zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego. 
 
WSTĘPNY ZARYS PROBLEMATYKI BADANIA 

1. Rozpowszechnienia picie alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych 

2. Wzory picia 

3. Ocena dostępności narkotyków i napojów alkoholowych 

4. Postawy wobec narkotyków i alkoholu 

5. Rozpowszechnienie problemów związanych z alkoholem 

6. Funkcje profilaktyczne rodziny 

7. Rozpowszechnienia używania „dopalaczy” i ocena ich dostępności 

8. Rozpowszechnienie korzystania z internetu, gier komputerowych oraz gier hazardowych 

 
 
 
POPULACJA I PRÓBA  
Badanie ma objąć młodzież szkolną urodzoną w 2001 oraz w 2003 roku, czyli  młodzież w wieku 
15-16 lat oraz 17-18 lat. Jednostką losowania będzie klasa szkolna. Próba ma mieć charakter 
klastrowy – warstwowy. Schemat losowania: równomierny rozkład próby w województwie 
mazowieckim przy maksymalnym jej rozproszeniu. Należy objąć badaniem próbę o wielkości ok. 
2400 uczniów, tj. ok. 56 klas szkolnych z każdego z poziomów nauczania (w sumie 112 klas). 



          

 

 

 
 
 
 
PROCEDURA BADAWCZA  
 
Badanie ma być zrealizowane metodą ankiety audytoryjnej, w klasie szkolnej. Wykonawca w 
procedurze badania ma położyć bardzo duży nacisk na zapewnienie respondentom maksimum 
poczucia bezpieczeństwa oraz pełnej anonimowości. Mają temu służyć w szczególności: 
- wymóg nieobecności nauczyciela w klasie w trakcie badania, 
- reguły postępowania ankietera (np. nie może chodzić po klasie i zaglądać uczniom w kwestio-
nariusze)  
- specjalna procedura zwrotu wypełnionego kwestionariusza polegająca na umieszczeniu go 
przez ucznia w kopercie, a następnie zaklejeniu jej.  
Uczniowie w instrukcji mają otrzymać zapewnienie o pełnej anonimowości badań, zarówno na 
poziomie pojedynczych uczniów, jak również całej szkoły. Oznacza to, że tajemnicą objęte mają 
być również wyniki na poziomie szkół.  
 
HARMONOGRAM 
Badanie ma być zrealizowane w miesiącach: maj-grudzień 2019 r. 
 
EFEKTY BADANIA 
 
Efektem badania ma być raport z badań w województwie mazowieckim w formie gotowej do pu-
blikacji, przekazany do 10 grudnia 2019 r. Raport ma zawierać przede wszystkim wyniki badania 
w województwie mazowieckim na tle wyników ogólnopolskich. W raporcie znaleźć się także mają 
porównania zmian, jakie dokonały się od poprzednich badań, ze zmianami w skali ogólnopolskiej 
w tym czasie. W raporcie obok oszacowań rozpowszechnienia używania substancji psychoak-
tywnych przez młodzież szkolną oraz identyfikacji czynników sprzyjających sięganiu po te sub-
stancje mają znaleźć się również rekomendacje dla polityki wobec tych substancji na poziomie 
województwa oraz dla działalności profilaktycznej. 
 
 
REALIZATORZY BADANIA 
Kierownikiem badania, jednocześnie Głównym Badaczem ma być osoba posiadająca prawa 
autorskie do przeprowadzenia badania ESPAD na terenie Polski.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy 

Warszawa, dn…………….. 

 

Protokół zdawczo-odbiorczy pracy/części pracy* 

Dotyczy Umowy Nr………/………/2019 z dnia ………………………2019 roku, 

na usługę przygotowania i realizacji badania szkolnego pt. ”Używanie Alkoholu i Innych 

Substancji Psychoaktywnych”, ang. „European School Survey Project on Alcohol and Other 

Drugs (ESPAD)”, 

Przedstawiciele stron umowy stwierdzają, że praca obejmująca cały/część* przedmiot/przedmiotu* 

zamówienia będącego przedmiotem w/w umowy została wykonana: 

− w terminie/z opóźnieniem*…………… dni, w zakresie…………………………………………….… 

                       (wskazać czego dotyczyło opóź-

nienie) 

- bez usterek*/z usterkami* w postaci:……………………………………………………..................., 

które Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie w terminie do …………….…. dni,  

tj. do ………………………..  

UWAGI: 

 

 

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron. 

 

 

 
 

data i podpis osoby 
odpowiedzialnej 

za realizację umowy 
po stronie Zamawiającego 

  

data i podpis osoby 
odpowiedzialnej 

za realizację umowy 
po stronie Wykonawcy 

 
Zatwierdzam: 

 
 

data, pieczątka i podpis 
Kierownika Wydziału 
odpowiedzialnego za 

merytoryczną stronę umowy 
 
* niewłaściwe skreślić 


