UMOWA do zapytania ofertowego nr 6/HAZARD/2021/CTT z dnia _____________ r.
nr CRU/_________/2021/CTT
Zawarta dnia ____________ r. w Szczecinie, przez:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
NIP 852-000-67-57, REGON 000288886,
reprezentowany prof. dr. hab. n. med. Jerzego Samochowca – Prorektora ds. Nauki zwanym
Zamawiającym,
przy kontrasygnacie mgr Magdaleny Mikołajczuk – Kwestora
zwany Zamawiającym,
i:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
zwaną/ym Wykonawcą,
łącznie zwanymi w treści umowy Stronami,
Umowę zawarto z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych ze względu na wartość przedmiotu zamówienia.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac na potrzeby
realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Identyfikacja biologicznych i
społecznych uwarunkowań oraz zagrożeń zdrowotnych u młodych mężczyzn zagrożonych
uzależnieniem od Internetu, gier komputerowych i/lub gier online oraz e-hazardu”
dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Umową nr 17/HTK/2021
z dnia 04.01.2021 r., zwanego dalej Projektem.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Projektu usługi
polegającej na wykonaniu oznaczeń stężeń biopierwiastków i metali ciężkich w surowicy
w następującym zakresie:
a. Część A: Wykonanie oznaczeń: Mg, Se, Mn, Mo, Fe, K, Na, Ca, Cr, Cd.
b. Część B: Wykonanie oznaczeń: Hg, As, Pb.1
3. W ramach umowy Wykonawca wykona do 500 oznaczeń w okresie od 01 czerwca do 30
września 2021 r., przy czym oznaczenia będą wykonywane na próbkach dostarczonych
Wykonawcy w partiach po 50 sztuk. Próbki będą oznaczone wyłącznie kodem.

1

Niepotrzebne skreślić
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4. Zamawiający pokrywa koszty transportu próbek na terenie miasta Szczecina – w
pozostałym zakresie koszt transportu obciąża Wykonawcę.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że liczba 500 oznaczeń może ulec zmianie.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oznaczenia w formie wydruków i w formie
elektronicznej w terminie do 7 dni od daty otrzymania próbek.
7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług z zachowaniem najwyższej staranności
i zawodowego charakteru świadczonych usług, a także zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
_____________ zł brutto za 1 kompletne oznaczenie. Maksymalna kwota wynagrodzenia
w okresie trwania umowy wyniesie _____________ zł brutto.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zmniejszenie liczby przekazanych do oznaczenia
próbek nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę wynagrodzenia
uzupełniającego.
3. Wynagrodzenie płatne jest po wykonaniu oznaczeń dla danej partii przekazanych
Wykonawcy próbek lub w okresach miesięcznych – według wyboru Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie płatne jest w oparciu o rachunek/fakturę przedłożoną Zamawiającemu
obejmującą wynagrodzenie za wykonane oznaczenia (w danej partii lub w danym miesiącu
– w zależności od wybranego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 3).
5. Zamawiający dokona płatności w terminie 21 dni od doręczenia mu prawidłowo
wystawionego rachunku/faktury.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania do rozliczeń wyłącznie rachunków
widniejących w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników
VAT”.
8. W przypadku braku, na moment realizacji płatności, wskazanego na fakturze rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający będzie
uprawniony do wstrzymania się z zapłatą bez narażania się na jakikolwiek obowiązek
zapłaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty. W
takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury nie stanowi również
podstawy/przesłanki do rozwiązania umowy, w szczególności z winy Zamawiającego.
9. Przepisy ust. 7 i 8 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem
VAT lub korzysta ze zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego.
10. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy
związane z realizacją umowy, w tym koszt transportu próbek poza terenem miasta
Szczecina.

1.

§3
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach i
wysokościach:
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2.

1) w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialności Wykonawca – kara
umowna będzie wynosiła 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy względem terminu, o którym mowa w § 1 ust.
5 – kara umowna będzie wynosiła 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Strony postanawiają, iż w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar
umownych Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§4
Prawa i obowiązki Stron, wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby
trzecie bez pisemnej zgody drugiej Strony.
§5
1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony do dnia 30 września 2021 r., jednakże
Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia czasu trwania Projektu.
2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę o wydłużeniu terminu realizacji
Projektu, po czym Strony zawrą aneks do niniejszej Umowy odpowiednio wydłużający
okres jej obowiązywania.
3. Zmiana czasu obowiązywania umowy nie wpływa na wysokość ustalonego przez Strony
wynagrodzenia.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązywać będą postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
§7
Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo Sąd w Szczecinie.

§8
Umowa może być rozwiązana jednostronnie przez każdą ze Stron z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§9
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w następujących
przypadkach:
1) zakończenie prowadzenia Projektu,
2) zmniejszenia / cofnięcia środków na prowadzenie Projektu,
3) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy.

§ 10
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Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
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2.
3.
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5.

6.

§ 11
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić poufność informacji, które uzyskał od
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy i nie ujawniać tych informacji bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1
wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej umowy.
Obowiązek zachowania w tajemnicy danych Zamawiającego dotyczy w szczególności
informacji prawnie chronionych, które to informacje Wykonawca uzyska w trakcie lub w
związku z realizacją niniejszej umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub
przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu
elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich
ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji
odpowiednich władz.
Zobowiązania powyższe nie będą miały zastosowania do informacji lub dokumentów
powszechnie dostępnych.
Powyższe postanowienia nie wyłączają postanowień przepisów szczególnych
powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we
wskazanym tymi przepisami zakresie.
W związku z przekazaniem Wykonawcy danych osobowych w ramach realizacji niniejszej
umowy strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

_____________________________
Zamawiający

_____________________________
Wykonawca
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