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Wzór umowy   

zawarta w dniu ………………w   Warszawie, w wyniku zakupu z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), pomiędzy: 

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 
Warszawa, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, zwanym dalej w umowie 
„ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

 

Roberta Pawlaka – Kierownika Działu Informatyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

a  

a) (w przypadku kontrahenta wpisanego do KRS): 

 
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy ..............................., 
posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: …………………..  wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .............................................  .......... Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...............,  
zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez: 
1 ............................... 
2 ............................... 
 

b) (w przypadku kontrahenta wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej): 

 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą 
.............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: 
…………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, 
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”,  
 

c) (w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej): 

 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą 
.............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: 
…………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, 
oraz 
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą 
.............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: 
…………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, 

działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą  
w .................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP: 
………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
 
zwaną dalej w umowie „WYKONAWCĄ” którą reprezentuje: 
 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
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§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu opinii wraz z 
raportem w zakresie „Kompleksowego przygotowania jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego będących jednostkami naukowymi, do procesu parametryzacji jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego za okres 2013-2016, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu 
Informacji o Nauce. § 2, przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi do weryfikacji zgromadzonych 
danych Uczelni w związku z ankietą naukową za lata 2013-2016 do parametryzacji i kategoryzacji 
prowadzoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z wsparciem technicznym i 
merytorycznym niezbędnym do złożenia ankiety czteroletniej. 

 

§ 2 
W ramach realizacji postanowień niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego 
wykonanie prac polegających na: 
 

1. Weryfikacji  poprawności i kompletności danych, w zakresie: 
a. danych o zdarzeniach ewaluacyjnych zgromadzonych dotąd przez jednostki naukowe WUM; 
b. wskazania zdarzeń ewaluacyjnych, dla których istnieje ryzyko niedopuszczenia do procesu 

parametryzacji;  
c. wskazania zdarzeń ewaluacyjnych, dla których istnieje ryzyko nie zakwalifikowania do karty 

oceny jednostki; 
d. wskazania zdarzeń ewaluacyjnych występujących jako „duplikaty” w więcej niż jednej 

jednostce naukowej w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  
 

2. Zgromadzeniu danych o osiągnięciach jednostek naukowych Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego w zakresie II oraz III kryterium oceny w strukturze metadanych zgodnych 
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. 

3. Udostępnieniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej:  
a. raportów analitycznych dla poszczególnych jednostek naukowych, zwierających 

podsumowanie ilościowe i jakościowe dotyczące poprawności i kompletności danych; 
b. raportów jednostkowych dla poszczególnych pracowników jednostek naukowych jako 

autorów lub współautorów publikacji naukowych podlegających zgłoszeniu. 
 

4. Udzieleniu asysty merytorycznej i technicznej w procesie uzupełniania danych na potrzeby ewaluacji 
jednostek naukowych za okres 2013-2016.  

5. Estymacji oceny na jaką może liczyć każda z jednostek naukowych Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego w ewaluacji MNISW za okres 2013-2016 na podstawie obowiązujących w dniu zawarcia 
umowy przepisów prawa tj. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 
października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. 

 

§ 3 
1. Prace związane z realizacją przedmiotu umowy, określone w § 2 umowy, zostaną wykonane w 

terminie do dnia …………….. . 
2. Wyniki prac zostaną przekazane Zamawiającemu w formie opinii wraz z raportem w terminie do dnia 

……………... 
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 3 egzemplarze opinii wraz z raportem. 
 

§ 4 
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z należytą starannością zawodową i gospodarnością,  
w trybie i na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 
oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu 
Informacji o Nauce. 
 

§ 5 
Wykonawca oświadcza, iż: 
1) posiada system teleinformatycznym do gromadzenia, przetwarzania i weryfikacji jakościowej oraz 

ilościowej informacji o osiągnięciach naukowych jednostki naukowej zgodnego z przepisami: 
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a) Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym, 

b) Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce. 
 

2) posiada doświadczenie w świadczeniu usług polegających na przygotowaniu jednostek naukowych do 
procesu parametryzacji MNiSW, 

3) posiada doświadczenie w zakresie estymacji oceny jednostki naukowej na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, 

4) dysponuje referencyjnymi bazami danych osiągnięć naukowych i zdarzeń ewaluacyjnych, 
5) dysponuje przynajmniej trzema ekspertami w zakresie ewaluacji jednostek naukowych i obowiązków 

sprawozdawczych do systemu Polskiej Bibliografii Naukowej, zatrudnionymi w wymiarze pełnego 
etatu. 

 

§ 6. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich informacji 

ujawnionych przez Zamawiającego w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej umowy. 
Informacje te nie mogą być udostępniane w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego, chyba że są one powszechnie znane lub ich ujawnienie jest niezbędne do realizacji 
niniejszej umowy, wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawomocne 
orzeczenie sądu lub organu administracji. 

2. W razie naruszenia postanowień ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kwoty 1.000 zł (słownie: jeden tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie. 

 

§ 7. 
Zamawiający w ramach realizacji postanowień niniejszej umowy zobowiązuje się do udzielenia 
Wykonawcy dostępu do wszelkich danych objętych parametryzacją, a wymaganych przez MNiSW w 
ramach ankiety. 
 

§ 8 
1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2 niniejszej umowy na kwotę brutto 

…………….. zł (słownie: …………………………………………………………. 00/100) w tym 
podatek VAT w kwocie ……………………….. zł.  

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest przedłożenie przez Wykonawcę wszystkich egzemplarzy 
opinii i raportu z realizacji przedmiotu umowy bezpośrednio do Kierownika Działu Informatyki w 
Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63 pok. 332.  

3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty 
otrzymania: faktury VAT wraz z naniesionym numerem umowy 

4. Płatność zostanie dokonana w PLN przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr r-ku bankowego  : 
…………………………………………... 

5. Za termin płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych 

za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 
r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 684). 

7. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na 
fakturze Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny 
uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 

 

§ 9 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia 

następujących kar umownych: 

1) za nieterminową realizację przedmiotu umowy, zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 umowy, w wysokości 0,2% 
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 8 
ust. 1; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 8 
ust. 1.  

2. Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada Wykonawca są: 
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1) stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy, o której mowa w § 10 ust. 
1 umowy; 

2) opóźnienie w przekazaniu opinii i raportu, przekraczające 30 dni; 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomości o 
okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych wynikających ze zwłoki w 
realizacji usługi bezpośrednio przy zapłacie z faktury VAT wystawionej za usługę będącą przedmiotem 
niniejszej umowy. 

4. Wysokość kary umownej wynikającej ze zwłoki w realizacji umowy może ulec zmianie jeżeli 
Wykonawca przedstawi w ciągu 7 dni od daty ostatecznej realizacji przedmiotu umowy wiarygodny 
dowód na to, że zwłoka w wykonaniu usługi nastąpiła z przyczyn, za które nie ponosi 
odpowiedzialności. 

5. 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. 

 

§ 10  

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac (opinia i 
raport) przygotowane w ramach niniejszej umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń 
z prac osób trzecich, oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym 
w szczególności praw autorskich innych osób. 

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, do 
wyników prac (opinia i raport) powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, stanowiących 
utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 
umowy. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wyników prac (opinia i raport), o których mowa w ust. 
2 obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wyników prac (opinia i 
raport) powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5.  Z chwilą odbioru przedmiotu umowy i dokonania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 
umowy, Zamawiający nabywa na własność wszystkie egzemplarze, na których wyniki prac (opinia i 
raport) powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy zostały utrwalone oraz autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

6.  Wyniki prac (opinia i raport) związanych z realizacją przedmiotu umowy stanowią własność 
Zamawiającego. 

 

§ 11 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania niniejszej umowy innemu 

podmiotowi gospodarczemu. 
2. Wszelkie zmiany  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 
3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
4. Kwestie sporne powstałe w związku  z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia przekażą na drogę postępowania sądowego, 
do Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 

Wykonawca :                                              Zamawiający : 
 
 
 

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


