UMOWA NR WG-SF/ZK/27/2020
w dniu ………………………… pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście
26/28, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
dr hab. Katarzynę Delurę, Prodziekana Wydziału Geologii UW
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. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych - została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 30 oznaczeń izotopów Sr
(strontu) w wodach złożowych i nadzłożowych, zwanych dalej „badaniami”, zgodnie z
ofertą …………... z dnia …………… r., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Ustala się następujące warunki wykonania badań:
1) Wykonawca wykona badania w terminie do 3 miesięcy od odebrania próbek od
Zamawiającego;
2) Wykonawca zapewni odpowiedni sposób przechowywania próbek do czasu
wykonania badań, tak aby nie miało to wpływu na wiarygodność wyników badań;
3) Wykonawca prześle wyniki badań w formie raportu w języku polskim w wersji
elektronicznej (format PDF oraz EXCEL) na adres e-mail: ewa.krogulec@uw.edu.pl
oraz w wersji papierowej w 1 egzemplarzu.
§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
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§3
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przygotowanie materiału do badań,
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).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonaną liczbę
oznaczeń.
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 3 do niniejszej umowy.
§7
1. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na

rachunek Wykonawcy nr ………………………………………….
2. Zamawiający zrealizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na adres:
Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, 02 -089 Warszawa, Polska.
3. Za dzień zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą płatności.
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4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na
5.

6.

7.
8.

osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
Wykonawca oświadcza, że:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
2) rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust 3 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 § 3 ust 3 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

1. Postanawia się, że obowiązującą formą odszkodowania stanowić będą kary umowne.
1) Wykonawca zapłaci kary umowne:
a) za opóźnienie w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy – w wysokości
0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;
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.
2. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 10
Do wzajemnych kontaktów przy realizacji badań Strony wyznaczają:
1) Po stronie Zamawiającego – Prof. dr hab. Ewa Krogulec, e-mail:
ewa.krogulec@uw.edu.pl lub dr Katarzyna Sawicka, e-mail: sawicka@uw.edu.pl oraz w
kwestii technicznej p. Agnieszka Baczewska, e-mail: 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.
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 4 do
niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać informację dotyczącą przetwarzania danych
osobowych, osobom reprezentującym Wykonawcę oraz osobom odpowiedzialnym za
realizację umowy ze strony Wykonawcy.
§ 12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają 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 3
do umowy WG-SF/ZK/27/2020

PROTOKÓŁ ODBIORU

podpisany przez Strony umowy nr WG-SF/ZK/27/2020 w dniu …………………. przez
Zamawiającego – Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii,
i Wigury 93

02-089 Warszawa ul. Żwirki

oraz
Wykonawcę – …………………………………………………………………………………..
Strony potwierdzają fakt wykonania ……… oznaczeń izotopów Sr (strontu) w wodach złożowych
i nadzłożowych dla Wydziału Geologii UW, zgodnie z warunkami i zakresem umowy
nr WG-SF/ZK/27/2020.

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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Załącznik nr 4 do Umowy
Nr WG-SF/ZK/27/2020

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Z administratorem można kontaktować się:
 listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
(należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 telefonicznie: 22 55 20 000.
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.
Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.
Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. obsługa i realizacja zawartej
umowy, udzielanie informacji w związku z umową itp.
Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania
Państwa dane osobowe dot. osób reprezentujących i wskazanych do realizacji umowy w zakresie
imienia, nazwiska, stanowiska, służbowego nr telefonu, oraz służbowego adresu e-mail będą
przetwarzane w celach:






wykonania ustawowych obowiązków w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (w
tym dokonania niezbędnych rozliczeń) – przez okres wynikających z przepisów
rachunkowych i podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO1);
ustalenia warunków umowy oraz jej zawarcia i wykonania, a także zapewnienia prawidłowej
realizacji umowy – przez okres obowiązywania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
dochodzenia obrony i ustalenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy – przez okres
3 lat od zakończenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy
Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku
z realizowanymi zadaniami służbowymi.
Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi
wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

1

Rozporządzenie 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)
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Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji
firmę Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej
centrach przetwarzania danych2. Dodatkowo Państwa dane będą chronione przez standardy określone
Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską3. Zapewni to Państwa danym
odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj.
prawo do:
 dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych
osobowych.
Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych
Podanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy. Niepodanie danych może utrudnić realizację
wskazanych wyżej celów.

2

3

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

https://www.privacyshield.gov
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