
 

Wzór umowy o wykonanie usługi badawczej przygotowany dla Wydziału Psychologii Uniwersytetu 

Warszawskiego 

 

BPR listopad 2022 

 

 

 

……………………………….. 
       (pieczęć jednostki zlecającej) 

 

 

UMOWA O WYKONANIE USŁUGI BADAWCZEJ 

nr …………………………………………..   
(nr kolejny umowy/kod jednostki organizacyjnej UW/rok) 

 

zawarta w dniu ………………………… r., w Warszawie, pomiędzy:      

 

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 

26/28, 00-927 Warszawa, NIP 525-001-12-66, REGON 000001258, zwanym dalej 

,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

................................................................................. - ………….................................................,  

(imię i nazwisko)       (stanowisko) 

na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia …………………, 

nr ………………….……….….,  

 

a  

 

• ........................................................................................., zam.  ……….............................. 

        (imię i nazwisko) 

.............................................................................................................................................. ,  

NIP …………………………, REGON …….……………….., prowadzącą/prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą ……………………………...………………………..1, 

Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

 

• …………………………………..…………………….., zam. ….………………………… 

                                         (imię i nazwisko) 

.…………………………………………………………………………………………….., 

NIP …………………………, REGON ………………………, i 

 

…………………………………..…………………….., zam. ….………………………… 

                                 (imię i nazwisko) 

.…………………………………………………………………………………………….., 

NIP …………………………, REGON ………………………,  

 
1 Dane dot. kontrahenta, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zatrudniającą 

pracowników lub zleceniobiorców. 
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prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą ………...… 

……………………………………………...,w……………………………………............, 

NIP …………………….., REGON ……………………..2, 

 reprezentowanymi przez: …………………..………………………………………, 

                                                                                  (imię i nazwisko) 

Wydruki z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dotyczące 

wspólników spółki cywilnej stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

 

• ........................................................................................ z siedzibą w ……………………., 

przy ul. ................................................................................., wpisaną przez Sąd Rejonowy 

…………………………………………………………… do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………………, NIP ……………..……,  

reprezentowaną przez …………………………………. - ……………………………… , 

(imię i nazwisko)                 (funkcja) 

na podstawie odpisu ze wspomnianego KRS/odpisu z KRS i pełnomocnictwa, 

stanowiącego/ych załącznik nr 1 do niniejszej umowy3, 

 

zwaną/zwanym/zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

- zwanymi dalej odrębnie „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę badawczą 

polegającą na ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..., 

zwaną dalej „usługą badawczą”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedstawionym  

w załączniku nr 2 do umowy. 

2. Usługa badawcza finansowana będzie ze środków ……………………………………... 

 

§ 2.4 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi badawczej w terminie ……………………/ 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi badawczej etapami: 

1) Etap nr 1 - …………………….. w terminie ………………….; 

2) Etap nr 2 - …………………….. w terminie ………………….. 

3) …………………………………………………………………. 

 

 

 

 
2 Dane dot. kontrahentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, 

zatrudniających pracowników lub zleceniobiorców. 
3 Dane dot. kontrahenta, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości 

prawnej. 
4 Należy wybrać jedną z opcji przekreślając niewłaściwą. 
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§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi badawczej zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad 

wykonaniem usługi badawczej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o trudnościach w realizacji usługi badawczej, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej 

realizacji. 

4. Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego 

wykonania umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym przez siebie 

personelem, w tym nad współpracującymi z Wykonawcą zleceniobiorcami lub 

podwykonawcami, oraz za dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych  

z zatrudnieniem personelu oraz z zawarciem umów cywilnoprawnych z powyższymi 

zleceniobiorcami i podwykonawcami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad etycznych prowadzenia badań 

określonych w kodeksie ESOMAR.  

 

§ 4. 

1. Zamawiający w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia przedstawienia przez 

Wykonawcę rezultatów usługi badawczej do odbioru, przystąpi do odbioru. /Zamawiający 

w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę rezultatów 

danego etapu usługi badawczej do odbioru, przystąpi do odbioru.5 

2. W przypadku, gdy Zamawiający wniesie uwagi do rezultatów usługi badawczej lub 

sposobu jej wykonania, Wykonawca w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia 

pisemnego przekazania uwag, uwzględni te uwagi lub też w przypadku niezasadności ich 

uwzględnienia, pisemnie to uzasadni i zgłosi Zamawiającemu gotowość do ponownego 

odbioru. 

3. Odbiór usługi badawczej przez Zamawiającego następuje pisemnie w formie protokołu 

odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT/rachunku6. 

5. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie wyłącza dochodzenia przez 

Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w szczególności  

w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu 

odbioru. 

6. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

 

 

 
5 Należy wybrać jedną z opcji przekreślając niewłaściwą. 
6 Niewłaściwe skreślić. 
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§ 5. 

1. W przypadku, gdy w wyniku realizacji usługi badawczej powstaną utwory w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwane dalej 

„Utworami”, Wykonawca, z chwilą odbioru usługi badawczej przez Zamawiającego, 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów na wszelkich 

dostępnych polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów - wytwarzanie dowolnymi 

technikami egzemplarzy Utworów, w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi, 

reprograficznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, 

fonograficznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi,  

w dowolnym systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich rodzajach 

nośników, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub 

innego urządzenia elektronicznego; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt. 2 - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania praw 

zależnych do Utworów i do zezwalania na wykonywanie tych praw na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 1, z chwilą odbioru usługi badawczej przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający upoważniony jest do wykonywania prawa dokonywania zmian Utworów, ich 

uzupełnień lub poprawek, skrótów, podziału na części i łączenia Utworów z innymi 

utworami lub dziełami niebędącymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego używania lub 

korzystania z Utworów, bez wskazywania twórcy Utworów, bez jakichkolwiek ograniczeń, 

w tym bez ograniczeń czasowych, terytorialnych oraz jakichkolwiek ograniczeń odnośnie 

do celu korzystania z Utworów. Wykonawca zobowiązuje się, że twórcy Utworów nie będą 

wykonywać praw, o których mowa w niniejszym ustępie. 

4. Z dniem odbioru usługi badawczej na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy 

lub nośników, na których Utwory zostały utrwalone. 

5. W przypadku gdy po podpisaniu umowy powstaną nowe pola eksploatacji Utworów 

nieznane w dniu podpisania umowy, Wykonawca zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów na takich nowych polach 

eksploatacji, na zasadach analogicznych jak określone w umowie. 

6. W przypadku baz danych, do których zastosowanie ma ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  

o ochronie baz danych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą odbioru usługi 

badawczej obejmującego określoną bazę danych wyłączne i zbywalne prawo pobierania 

danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub 

ilości. 
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7. Wykonawca zobowiązuje się, że w chwili odbioru usługi badawczej przez Zamawiającego 

będą mu przysługiwały wyłączne autorskie prawa majątkowe do Utworów oraz prawa do 

baz danych jako całości, w tym do wszelkich utworów włączonych do Utworów i baz 

danych, i będzie dysponował autorskimi prawami osobistymi, w zakresie umożliwiającym 

wykonanie umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że Utwory i bazy danych stworzone w związku  

z wykonaniem umowy nie będą naruszały przepisów prawa, ani praw osób trzecich oraz 

zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku 

naruszenia powyższego zobowiązania.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych 

roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym 

paragrafie, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia ich 

od Zamawiającego – do zwrotu na wezwanie Zamawiającego pokrytych roszczeń oraz 

wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, 

arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego. 

 

§ 6. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie umowy łączne wynagrodzenie określone 

w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy,  

w kwocie brutto …………… zł (słownie: ……………………………. …/100 złotych),  

w tym: kwota netto w wysokości: ………………… zł (słownie: 

…………………………….. …/100 złotych), obowiązujący podatek VAT ….. %, tj. 

…………….. zł (słownie: ……………………….. …/100 złotych). / Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy za prawidłowe wykonanie umowy łączne wynagrodzenie określone  

w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, w kwocie …………… zł 

(słownie: ……………………………. …/100 złotych). Usługa jest zwolniona z podatku 

VAT.7 

2. W przypadku realizacji usługi badawczej etapami, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie: 

1) za I etap: w kwocie brutto …………… zł (słownie: ……………………………. 

…/100 złotych), w tym: kwota netto w wysokości: ………………… zł (słownie: 

…………………………….. …/100 złotych), obowiązujący podatek VAT ….. %, tj. 

…………….. zł (słownie: ……………………..……….. …/100 złotych) / za I etap: 

w kwocie …………… zł (słownie: ……………………………. …/100 złotych)8; 

2) za II etap realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 3, w kwocie brutto 

…………… zł (słownie: ……………………………. …/100 złotych), w tym: kwota 

netto w wysokości: ………………… zł (słownie: …………………………….. 

…/100 złotych), obowiązujący podatek VAT ….. %, tj. …………….. zł (słownie: 

 
7 Należy wybrać jedną z opcji przekreślając niewłaściwą. 
8 Należy wybrać jedną z opcji przekreślając niewłaściwą. 
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……………………….. …/100 złotych) / za II etap: w kwocie …………… zł 

(słownie: ……………………………. …/100 złotych)9; 

3) ……………………………………………………………………………………… 

3. Zamawiający będzie regulować należność przelewem z rachunku Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………. na podstawie 

faktury/rachunku10 wystawionej w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

4. Zamawiający zrealizuje prawidłowo wystawioną/y fakturę/rachunek11 w terminie do 30 

dni od dnia jej otrzymania. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą płatności. 

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury/rachunku12 konsekwencje 

późniejszej wypłaty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

7. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na 

Zamawiającego praw autorskich, prawa własności egzemplarzy lub nośników, o których 

mowa jest w § 5 ust. 4, oraz praw sui generis do rezultatów usługi badawczej, a także za 

udzielenie wszelkich zgód i zezwoleń określonych w § 5. 

8. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania 

niniejszej umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od 

towarów i usług.13 

10. Wykonawca potwierdza iż wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest zawarty 

i uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej.14 

11. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń 

wierzytelności własnych z wierzytelnościami Zamawiającego. 

12. Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2, do zachowania poufności wszelkich 

informacji, w tym danych i dokumentów, które uzyskał w ramach realizacji umowy, 

zwanych dalej: „informacjami poufnymi”. W szczególności Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

 
9 Należy wybrać jedną z opcji przekreślając niewłaściwą. 
10 Niewłaściwe skreślić. 
11 Niewłaściwe skreślić. 
12 Niewłaściwe skreślić. 
13 Jeśli zbędne skreślić. 
14 Jeśli zbędne skreślić. 
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1) nieudostępniania informacji poufnych osobom trzecim, niezwiązanym z realizacją 

usługi badawczej; 

2) zwrotu informacji poufnych w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia 

realizacji umowy lub rozwiązania umowy; 

3) usunięcia i zniszczenia kopii informacji poufnych w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia 

zakończenia realizacji umowy lub rozwiązania umowy; 

4) wykorzystania informacji poufnych jedynie dla potrzeb realizacji umowy; 

5) zabezpieczenia i chronienia przed kradzieżą, uszkodzeniem, utratą lub bezprawnym 

dostępem do informacji poufnych. 

2. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w niżej wymienionych 

przypadkach: 

1) informacje poufne stały się publicznie dostępne w sposób niestanowiący naruszenia 

umowy; 

2) Wykonawca uzyskał uprzednią pisemną pod rygorem nieważności zgodę 

Zamawiającego na ujawnienie informacji poufnej. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy 

jakichkolwiek kwot, z zastrzeżeniem ust. 3, w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec 

niego postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne - w terminie 30 dni od dnia,  

w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie od umowy; 

2) jeżeli Wykonawca zaprzestanie wykonania umowy – w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiedzy o zaprzestaniu wykonania umowy przez Wykonawcę; 

3) jeżeli zwłoka w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 będzie 

trwała dłużej niż 15 dni – w terminie kolejnych 15 dni; 

4) gdy dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym 

wykonanie usługi badawczej w terminie - w każdym czasie do dnia, w którym upływa 

termin realizacji usługi badawczej określony w § 2; 

5) gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia 

sposobu wykonania umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego  

w terminie określonym w tym wezwaniu - w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego 

upływu terminu do zmiany sposobu wykonania umowy; 

6) jeżeli Zamawiający nie odbierze bez zastrzeżeń usługi badawczej lub gdy kontrola 

procesu badawczego dokonana przez Zamawiającego wykaże nierzetelności  

w realizacji usługi badawczej - w terminie 60  dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

2. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy  

w przypadku, gdyby w trakcie realizacji usługi badawczej okazało się, że Wykonawca 

wykonuje zamówienie nienależycie, w szczególności poprzez nieosiąganie zakładanego 

poziomu zrealizowanych ankiet, wadliwy dobór metod dotarcia do respondentów, brak 
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raportowania o postępach badania lub przekazywania wyników badań nieprawdziwych, 

uzyskanych od nieuprawnionych respondentów. Odstąpienie od umowy może nastąpić  

w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego powyższych okoliczności. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie z wyjątkiem prac odebranych bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera 

uzasadnienie. 

5. W przypadku rozwiązania umowy z ważnych przyczyn dotyczących Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie proporcjonalne do zakresu prac 

odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, za które 

odpowiada Wykonawca, skutkującego odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego 

- w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa jest w § 6 ust. 1; 

2) zwłoki w realizacji usługi badawczej - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa jest w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki / zwłoki w realizacji danego 

etapu usługi badawczej - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto przysługującego 

za dany etap zgodnie z § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki15; 

3) zwłoki w uwzględnieniu uwag Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 2 - w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa jest w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może 

przekroczyć …………..% kwoty brutto wynagrodzenia. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności bez 

osobnego wezwania do zapłaty. O ile kary nie zostaną potrącone z bieżących należności 

Wykonawcy, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty w terminie 

14 dni od dnia jego doręczenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania umowy. 

 

§ 10. 

1. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy, określonych w umowie, odbywa się na 

zasadach określonych w rozporządzeniu 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)./ 

Przetwarzanie danych osobowych reprezentantów, pełnomocników oraz członków 

 
15 Należy wybrać jedną z opcji przekreślając niewłaściwą. 
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organów Wykonawcy, określonych w umowie, odbywa się na zasadach określonych  

w rozporządzeniu 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)16. 

2. Informacja dotycząca przetwarzania przez Zamawiającego danych osobowych 

Wykonawcy stanowi załącznik nr 5 do umowy (należy załączyć informację odpowiadającą treści 

ust. 1). 

3. Wykonawca niniejszym potwierdza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania 

jego danych osobowych. 

 

§ 11. 

1. Jednostką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za koordynację nad wykonaniem 

umowy jest Wydział Psychologii. 

2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do reprezentowania go we wszelkich 

czynnościach związanych z wykonaniem umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru,  

z wyłączeniem dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Zamawiającego, jest 

…………………………. lub inna osoba pisemnie upoważniona.  

3. Strony wskazują następujące adresy, na które należy kierować korespondencję związaną  

z wykonaniem umowy: 

1) adres Zamawiającego: Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, 

e-mail: ................................................... 

2) adres Wykonawcy: ………………………………. 

e-mail: ………………………………………………….. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania na piśmie o wszelkich zmianach 

wskazanych w umowie danych teleadresowych. Zmiana danych teleadresowych nie 

stanowi zmiany niniejszej umowy w rozumieniu § 12 ust. 2. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również jej wypowiedzenie, rozwiązanie bądź 

odstąpienie od niej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego,  

w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

4. Wszelkie spory w związku z umową Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności 

rozwiązywać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną 

poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została zawarta zgodnie z  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych. 

 
16 Niewłaściwe skreślić 
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6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1) załącznik nr 1 - Odpis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, pełnomocnictwo; 

2) załącznik nr 2 - Opis usługi badawczej;   

3) załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru; 

4) załącznik nr 4 - Formularz oferty; 

5) załącznik nr 5 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet 

Warszawski./Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych reprezentantów; 

pełnomocników oraz członków organów Wydawcy, określonych w umowie, przez Uniwersytet 

Warszawski17. 

 

 

 

___________________________ 

ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

___________________________ 

WYKONAWCA 

 

 

 

___________________________                                            

Kwestor/Zastępca Kwestora/Pełnomocnik Kwestora 
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Załącznik nr 3 do umowy o wykonanie usługi badawczej 

nr……………………………………………………………………… 

   (nr kolejny umowy/kod jednostki organizacyjnej UW/rok) 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

usługi badawczej:  …………………………………………………………………..……., 

realizowanej na podstawie umowy nr ……………………… z dnia ………….. r. 

 

W dniu …………..………….. r. komisja w składzie:  

 

1. ………………………………..……..;  

2. ………………………………..……..,  

 

w obecności przedstawicieli Wykonawcy, tj. ………………………………………………….:  

        (nazwa i adres) 

1. ………………………………..……..;  

2. ………………………………..……..,  

 

po sprawdzeniu zrealizowanego badania stwierdza: …………………………………………   

 

UWAGI:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

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

 

ZALECENIA:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

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

 

ZAMAWIAJACY        WYKONAWCA 
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