
 
 

 

UMOWA WYKONANIA USŁUGI  

 

zawarta w dniu …………………………… 2019 r. w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1986) pomiędzy: 

 

nazwa podmiotu z siedzibą w nazwa miejscowości (kod pocztowy: ) przy ul. ….. nr ….., posiadającym 

REGON: …. oraz NIP: ……., reprezentowanym przez: 

 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”. 

 

a 

 

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Warszawie (02-091 Warszawa) przy ul. Żwirki 

i Wigury 61, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, reprezentowanym przez: 

Panią prof. dr hab. Jadwigę Turło, Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii 
 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

Niniejsza umowa określa warunki i zasady współpracy, wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz ich 

odpowiedzialność tak względem siebie, jak i osób trzecich, których efekty tej współpracy mogą dotyczyć. 

 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez WYKONAWCĘ usługi polegającej na 

wyprodukowaniu prototypów szklanych kapilar typu "flat cell" oraz produktu finalnego o 

parametrach oraz jakości niezbędnych do pomiarów próbek o wysokiej przenikalności 

dielektrycznej, w tym roztworów wodnych, o objętości większej niż 50 l za pomocą 

techniki EPR, określonej w Zapytaniu ofertowym nr CTT_FS227_JSt_KM_2019_1, stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy oraz ofercie z dnia …… września 2019 r. dla Centrum Transferu 

Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

2. W sytuacji konieczności wykonania dodatkowych analiz zostanie to wcześniej ustalone przez strony  

i uprawomocnione osobną umową lub zleceniem badawczym, a strony ustalą osobno wynagrodzenie 

za badania dodatkowe. 

3. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji usługę określoną w § 1 ust. 1. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są: 

a) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 

dr Katerina Makarova – katerina.makarova@wum.edu.pl 

b) ze strony WYKONAWCY: 

 

§ 2  

Termin realizacji umowy 

1. WYKONAWCA rozpocznie realizację usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy niezwłocznie po 

podpisaniu umowy.  

2. Strony ustalają termin zakończenia tych prac w terminie do xxx. Gdyby w trakcie realizacji zadania 

konieczne było dostarczenie przez ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych dokumentów i danych, których 

potrzeby dostarczenia nie można było przewidzieć na początku projektu, termin realizacji zadania 

ulegnie proporcjonalnemu wydłużeniu. 

3. Raport lub protokół zdawczo-odbiorczy z wykonania usługi podpisany przez obie strony niniejszej 

umowy zostanie przekazany w formie papierowej do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  

ul Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa – z dopiskiem „Centrum Transferu Technologii, postępowanie 

nr: CTT/FS227/JSt/KM/2019/1. Osobą upoważnioną do merytorycznego odbioru wykonania usługi  

ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest Kierownik grantu dr Katerina Makarova. 
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§ 3  

Specyfika realizacji umowy 

1. WYKONAWCA posiada wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania 

przedmiotowych usług. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji umowy przy zachowaniu szczególnej solidności, 

z zachowaniem obowiązujących procedur. 

 

§ 4  

Wynagrodzenie i płatności 

1. Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie usługi ma charakter ryczałtowy. 

2. Strony ustalają wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie usługi określonej w § 1 ust. 1. na kwotę 

netto xxxx PLN (słownie: xxxxx złotych 00/100). 

3. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek VAT w obowiązującej stawce 23 %, tj. o kwotę  

xxxx PLN (słownie: xxxxx 00/100).  

Łączna kwota brutto wynosi xxxxx PLN (słownie: xxxxxxxx/100). 

4. Płatność ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ po 

wykonaniu usługi i dostarczeniu podpisanego przez obie strony umowy raportu lub protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 

5. Płatność za realizację zlecenia nastąpi po zakończeniu realizacji każdego etapu usługi na podstawie 

wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym załącznik nr 3 

do niniejszej umowy. 

6. Płatność będzie zrealizowana na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze. 

7. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania 

i wystawiania faktur VAT. 

9. ZAMAWIAJĄCY jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania i wystawiania faktur 

VAT.  

10. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania faktur bez podpisu ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 5  

Prawa autorskie 

1. Wszelkie utwory uzyskane przez WYKONAWCĘ w ramach wykonywania niniejszej Umowy będą 

przysługiwać ZAMAWIAJĄCEMU. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 w zakresie, w jakim w związku  

z wykonywaniem przedmiotu umowy powstały utwory w rozumieniu przepisów o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, z chwilą ich powstania WYKONAWCA niniejszym przenosi na 

ZAMAWIAJĄCEGO wszelkie majątkowe prawa autorskie do tych utworów, a ZAMAWIAJĄCY nabywa 

je, na wszelkich istniejących w chwili Umowy polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworów lub ich części - wytwarzanie egzemplarzy utworów przy 

użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową (w szczególności, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy 

magnetyczne, nośniki magnetooptyczne); 

2) wprowadzanie do obrotu oryginału utworu lub jego części albo egzemplarzy, na których utwór 

lub jego część utrwalono przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczanie, najem lub 

dzierżawa oryginału albo egzemplarzy utworu; 

3) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworów lub ich części w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych 

technik, w tym wykorzystywanie w sieciach informatycznych w tym w sieciach 

ogólnodostępnych; 

4) korzystanie z utworów w celach informacyjnych i marketingowych; 

5) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami  

i w jakiekolwiek formie, wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, 

przechowywanie, 
6) tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu i wszelkich innych zmian do utworów, 

7) rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem utworów lub ich kopii. 

 

 



 
 

 

 

§ 6  

Odpowiedzialność stron 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCY ma prawo do 

naliczenia następujących kar umownych: 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu 

umowy określonej w § 4 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 3 w przypadku 

odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 

2. ZAMAWIAJĄCY ponosi odpowiedzialność za terminowe regulowanie należności na podstawie faktur 

wystawionych przez WYKONAWCĘ. 

3. ZAMAWIAJĄCY zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar 

umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do 

wartości powstałej szkody.  

 

§ 7  

Odstąpienie od umowy 

1. ZAMAWIAJĄCEMU, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, przysługuje umowne 

prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadku zwłoki WYKONAWCY w realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 przysługuje ZAMAWIAJĄCEMU  

w terminie do 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od 

umowy. 

3. W przypadku ustania obowiązywania umowy WYKONAWCY będzie przysługiwało wynagrodzenie za 

prace już wykonane w kwocie wskazanej przez WYKONAWCĘ, nie wyższej niż kwota wynagrodzenia 

wskazana w § 4 niniejszej umowy. 

 

§ 8  

Poufność 

1. Każda ze Stron Umowy zobowiązuje się, przez 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, zachować  

w poufności wszelkie informacje poufne z niniejszej Umowy oraz informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, a które uzyskane zostały od drugiej Strony w związku z zawarciem lub wykonywaniem 

Umowy, chyba że takie informacje są już lub stały się dostępne publicznie bez naruszenia niniejszego 

paragrafu albo gdy ich ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Treść umowy pomiędzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną przepisami 

prawa. Wszystkie ustalenia niniejszej umowy mają charakter poufny i ujawnianie ich 

nieupoważnionym pracownikom WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO, jakimkolwiek osobom fizycznym lub 

prawnym oraz stronom trzecim jest surowo zabronione. 

3. Wszelkie inne informacje ujawnione wzajemnie przez Strony mają charakter poufny i jako takie 

podlegają szczególnej ochronie i stanowią tajemnicę chronioną przepisami prawa. 

4. Strony umowy zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje o charakterze poufnym 

przekazane sobie wzajemnie. Przez informacje poufne rozumie się wszystkie informacje przekazywane 

przez Strony, które nie są powszechnie znane lub jawne w momencie ich przekazania. W 

szczególności dotyczy to informacji o charakterze technicznym i technologicznym związanym  

z realizacją niniejszej umowy lub przekazanych przez Strony w czasie jej realizacji. 

5. Wszelkie informacje pozyskane przez Strony mogą zostać wykorzystane jedynie do celów realizacji 

niniejszej umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się nie wykorzystywać uzyskanych informacji ze 

szkodą dla drugiej Strony umowy. 

6. Wszelkie informacje o charakterze poufnym muszą jako takie zostać wyraźnie oznaczone przez 

Strony. 

7. Wszelkie informacje o charakterze poufnym, przekazane WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO będą 

objęte szczególną ochroną i przekazane jedynie tym pracownikom WYKONAWCY, którzy będą 

bezpośrednio zaangażowani w realizację niniejszej umowy i/lub znajomość tych informacji będzie 
niezbędna do realizacji niniejszej umowy. 

8. Każda ze Stron zobowiązuje się chronić informacje poufne z należytą starannością przed ich utratą, 

zniszczeniem, kradzieżą oraz udostępnieniem osobom lub podmiotom nieupoważnionym do ich 

posiadania i/lub wglądu. 



 
 
9. Stosowanie ust.1-8 wyłącza się w sytuacji wydania orzeczenia lub na żądanie organów sądowych, 

administracyjnych lub innych upoważnionych do tego organów państwowych lub prywatnych, którym 

podlega strona umowy mająca informację poufną ujawnić. W takiej sytuacji o zaistniałej sytuacji 

strona umowy mająca informację poufną ujawnić zobowiązuje się do natychmiastowego 

wyczerpującego poinformowania o zaistniałej sytuacji drugiej strony, której informacje poufne 

dotyczą, w miarę możliwości przed faktem przekazania informacji poufnych upoważnionym organom. 

10. WYKONAWCA uprawniony jest do zachowania 1 kopii otrzymanych materiałów oraz sporządzonego 

raportu w celach archiwalnych.  

 

§ 9  

Ustalenia końcowe 

1. Osoby podpisujące niniejszą umowę oświadczają, że są do tego uprawnione i posiadają prawo do jej 

podpisania. 

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez WYKONAWCĘ na 

osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy zostałaby uznana za nieważną lub była obarczona 

jakąkolwiek wadą prawną, pozostałe ustalenia niniejszej umowy pozostają w mocy. 

6. W przypadku sporów na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do ich polubownego 

załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, będzie nim sąd właściwy dla 

siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

                        WYKONAWCA                             ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

…………………………………………..…….   ………………………………………..…………. 

            podpis i pieczęć                    podpis i pieczęć 

  


