UMOWA NR WG-SF/ZK/22/2021
w dniu ………………………… pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście
26/28, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
dr hab. prof. UW Ewę Falkowską – Dziekana Wydziału Geologii UW, działającego na
podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 01.09.2020 r. nr BP-015-0339/2020

a
……………………………….. z siedzibą w …………………..…………………………..,
działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla ……………………………., ….. Wydział Gospodarczy, pod nr KRS
………….……, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy będącą płatnikiem VAT, NIP:
………………, REGON: ……………, zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym
przez:
…………………………………
w trybie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dn. 11.09.2019r. Nowe prawo zamówień publicznych
- została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania analiz
pirolitycznych 200 próbek skał macierzystych z wykorzystaniem aparatu
Rock Eval-6, zwanych dalej „badaniami”, zgodnie z zakresem przedstawionym w
zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz z ofertą
…………... z dnia …………… r., stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Ustala się następujące warunki wykonania badań:
1) Wykonawca wykona badania oraz sporządzi raport zgodnie z wymaganiami
zawartymi w niniejsze umowie oraz zapytaniu ofertowym;
2) Specyfikacja próbek:
- Liczba próbek: 200
- Typ: Skała macierzysta
- Rodzaj: Próbka utarta do frakcji PM100,
- Rozmiar: 1 gram
3) Preferowane jest wykonanie analiz pirolitycznych oraz uzyskanie następujących
parametrów: TOC, S1, S2, S3, PI, PC, RC, HI, OI, oraz MINC. Każda analiza
powinna być wykonana przynajmniej dwa razy;
4) Wykonawca wykona badania w terminie 4 miesięcy od odebrania próbek od
Zamawiającego, ostateczny termin może ulec zmianie ze względu na sytuację
epidemiologiczną COVID-19 w kraju, w tym wypadku Wykonawca wystąpi z prośbą
o zawarcie aneksu;
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5) Wykonawca prześle wyniki badań w formie raportu w języku polskim w wersji
elektronicznej (format PDF oraz edytowalny – arkusz excel) na adres e-mail:
m.slowakieiwcz@uw.edu.pl oraz w wersji papierowej w 1 egzemplarzu;
6) Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania wyników dokona ich odbioru albo
zgłosi do nich zastrzeżenia a Wykonawca w terminie 10 dni od otrzymania zastrzeżeń
uwzględni je
i wprowadzi do raportu odpowiednie poprawki. Termin na
wprowadzenie poprawek nie liczy się jako opóźnienie w wykonaniu umowy.
§2
Zamówienie finansowane jest w ramach projektu: „Synergia badań biogeochemicznych ,
geologicznych i geofizycznych w poszukiwaniu węglowodorów we wgłębnych fałdach
Karpat fliszowych”. Projekt „SynerGa” (POIR.04.01.01-00-0036/18) współfinansowany
przez Unię Europejską (EFRR) oraz PGNiG SA w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, realizowany przez Konsorcjum Wydziału Geologii UW z Instytutem
Nauk Geologicznych PAN.
§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przygotowanie materiału do badań i przekazanie go Wykonawcy,
2) odebranie raportów z przeprowadzonych badań i potwierdzenie ich wykonania przez
podpisanie protokołu odbioru,
3) dokonanie zapłaty za wykonane badania zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej
umowy.

§4
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie badań zgodnie z §1 niniejszej umowy,
2) terminowe wykonanie badań,
§5
Z chwilą odbioru wyników badań przez Zamawiającego badania stają się wyłączną jego
własnością. Wykonawca nie ma praw do wykorzystywania wyników badań, w tym
w szczególności ich publikacji, udostępniania osobom trzecim, uzyskiwania przychodów
z tytułu ich upowszechniania lub sprzedaży.
§6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w jego ofercie w wysokości
……………… zł netto + 23% VAT = …………… zł brutto (słownie:
…………………………………………………….. brutto) – za 38 próbek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonaną liczbę
badanych próbek.
2

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia i jest niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dokona płatności w PLN.
5. Płatność nastąpi po potwierdzeniu wykonania badań podpisaniem przez Strony bez
zastrzeżeń protokołu odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
§7
1. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na

2.
3.
4.

5.

6.
7.

rachunek Wykonawcy nr …………………………………………. w terminie 30 dni od
dnia wystawienia faktury.
Wykonawca dostarczy fakturę na adres: Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93,
02 -089 Warszawa, Polska.
Za dzień zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą płatności.
Wykonawca oświadcza, że:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
2) rachunek bankowy, o którym mowa w § 7 ust 1 niniejszej umowy jest rachunkiem
rozliczeniowym, w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. –
Prawo bankowe (Dz.U. z 2019r., poz. 2357) oraz jest zawarty i uwidoczniony w
wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106), prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (Szef KAS).
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o utracie statusu czynnego
podatnika od towarów i usług lub wykreśleniu z Wykazu jego rachunku bankowego, o
którym mowa w § 7 ust 1 niniejszej umowy, w terminie 24 godzin od chwili
odpowiednio utraty statusu czynnego podatnika podatku od towarów i usług lub
wykreślenia jego rachunku z Wykazu.
Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o
którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Faktury należy wystawić na:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00 – 927 Warszawa,
NIP 525–001–12–66

8. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie pokrywające faktycznie poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanej
części badań.
9. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług
Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości
podatkowych, które powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego
opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Zamawiający odliczył
podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony za względu na jego błędne naliczenie
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przez Wykonawcę, jak również przypadku, w którym Zamawiający na skutek błędu
Wykonawcy rozliczył za Wykonawcę podatek należny.
10. Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności na osobę

trzecią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością Kupującego.
11. Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne.
§8
1. Postanawia się, że obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne.
1) Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących
po wyłącznej stronie Wykonawcy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy
dzień zwłoki;
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości
5% wynagrodzenia;
2. Kary zostaną wpłacone na rachunek Zamawiającego w terminie 14 dni od pisemnego
wezwania do ich uregulowania. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający może
potrącić z należności Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego, łącznie z utraconymi korzyściami.
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiot umowy
wykonany jest w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową a Wykonawca nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4.
2. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Do wzajemnych kontaktów przy realizacji badań Strony wyznaczają:
1) Po stronie Zamawiającego – dr inż. Mirosław Słowakiewicz e-mail:
m.slowakiewicz@uw.edu.pl oraz w kwestii technicznej p. Agnieszka Baczewska, email: a.baczewska@uw.edu.pl
2) Po stronie Wykonawcy – …………………………………………………………………

§ 11
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności 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 tej ustawy.
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2. Strony oświadczają, że znane im są przepisy 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn.
zm.).
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 do
niniejszej umowy.
§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygać sady właściwe dla
siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiającego.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 4
do umowy WG-SF/ZK/22/2021

PROTOKÓŁ ODBIORU

podpisany przez Strony umowy nr WG-SF/ZK/22/2021 w dniu …………………. przez
Zamawiającego – Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii,
i Wigury 93

02-089 Warszawa ul. Żwirki

oraz
Wykonawcę – …………………………………………………………………………………..
Strony potwierdzają fakt wykonania analiz pirolitycznych …….. próbek skał macierzystych z
wykorzystaniem aparatu Rock Eval-6 dla Wydziału Geologii UW, zgodnie z warunkami i zakresem
umowy nr WG-SF/ZK/22/2021.

Wartość wynagrodzenia brutto wynosi………………………………………………………

Strony przyjęły protokół bez zastrzeżeń / Strony zgłosiły uwagi*
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Protokół niniejszy stanowi podstawę do wystawienia faktury. Protokół sporządzony został w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
*Niepotrzebne skreślić

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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