
ZARZĄDZENIE Nr 20/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie Procedury realizacji zewnętrznych zleceń badawczych 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późniejszymi zmianami) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Wprowadza się Procedurę realizacji zewnętrznych zleceń badawczych, zwaną 

dalej Procedurą, stanowiącą Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. badań naukowych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do zarządzenia Nr 20/2022   
z dnia 27 stycznia 2022 r.                     

 

 

Procedura realizacji zewnętrznych zleceń badawczych  
 

§ 1. 1. Przez zewnętrzne zlecenia badawcze należy rozumieć odpłatne, realizowane 

komercyjnie usługi badawcze wykonywane w Uniwersytecie Wrocławskim na zlecenie 

podmiotu zewnętrznego, zwanego dalej Zamawiającym. 

2. Zamawiającym może być w szczególności jednostka samorządu terytorialnego, 

podmiot państwowy lub prywatny, przedsiębiorca zagraniczny.  

3. Zewnętrzne zlecenia badawcze realizowane są w szczególności w ramach 

dyscyplin naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim.  

4. Postanowienia niniejszej Procedury nie dotyczą zleceń, umów o dzieło i innych 

umów zawieranych indywidualnie przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego  

z podmiotami trzecimi, realizowanych poza godzinami pracy pracownika  

w Uniwersytecie oraz poza miejscem pracy w Uniwersytecie.  

5. W przypadku zleceń i umów o dzieło wskazanych w ust. 4 pracownik Uniwersytetu 

Wrocławskiego nie może posługiwać się symbolami i wzorami identyfikacyjnymi UWr,  

w tym w szczególności logo, papierem firmowym, pieczęcią urzędową  

i tradycyjną.  

6. Obsługę administracyjną realizacji zewnętrznych zleceń badawczych zapewnia 

Centrum Transferu Technologii (CTT) oraz wskazani przez Dziekana albo Kierownika 

jednostki pozawydziałowej pracownicy wydziału albo jednostki pozawydziałowej,  

w której będzie realizowane zlecenie. 

7. Realizacja przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego zewnętrznego zlecenia 

badawczego poza zakresem ich obowiązków pracowniczych odbywa się na podstawie 

umów cywilnoprawnych. Jeśli zewnętrzne zlecenie badawcze wchodzi w zakres 

obowiązków pracowniczych, wynagrodzenie pracownika powinno ulec odpowiedniemu 

zwiększeniu stosując zmienne składniki wynagrodzenia wskazane w regulaminie 

wynagradzania (dodatek zadaniowy lub motywacyjny). 

8. Za prawidłową realizację zewnętrznych zleceń badawczych odpowiada Dziekan 

albo Kierownik jednostki pozawydziałowej realizującej zlecenie.  

9. Za weryfikację zgodności pól eksploatacji autorskich praw majątkowych  

w umowach o dzieło zawieranych z pracownikiem UWr oraz w umowach pomiędzy UWr  

a Zamawiającym odpowiada CTT. 

 

§ 2.1. Każdy pracownik, do którego Zamawiający zgłosi zainteresowanie realizacją 

zewnętrznego zlecenia badawczego, jest zobowiązany otrzymać zgodę Dziekana albo 

Kierownika jednostki pozawydziałowej na wykonanie zlecenia. Pracownik, do którego 

zgłosi się Zamawiający, po uzyskaniu zgody Dziekana albo Kierownika jednostki 

pozawydziałowej, staje się kierownikiem zlecenia. 

2. Wniosek o realizację zewnętrznego zlecenia badawczego, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury, składa pracownik, do którego zgłosił się 

Zamawiający. We wniosku należy wskazać: 

a) Zamawiającego, 

b) osoby realizujące zlecenie, w tym kierownika zlecenia, ze wskazaniem ich 

zaangażowania czasowego, 

c) szacunkowy termin realizacji zlecenia,  

d) niezbędną aparaturę naukowo – badawczą, 

e) szacunkowy czas wykorzystywania aparatury.  

  

3. CTT, na wniosek pracownika, udziela wszechstronnego wsparcia w działaniach,  

o których mowa w ust. 1 i 2.  

4. CTT przygotowuje wstępną kalkulację realizacji zewnętrznego zlecenia 

badawczego według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do Procedury oraz uzyskuje 



akceptację kalkulacji przez Dziekana albo Kierownika jednostki pozawydziałowej oraz 

kierownika zlecenia.  

  

 

§ 3.1. Projekt umowy o wykonanie zewnętrznego zlecenia badawczego przygotowuje 

Centrum Transferu Technologii. 

2. Wzór umowy o wykonanie zewnętrznego zlecenia badawczego stanowi Załącznik  

Nr 3 do niniejszej Procedury. 

3. Jeżeli wzór umowy o wykonanie zewnętrznego zlecenia badawczego, określony  

w załączniku Nr 3 do niniejszej Procedury, w trakcie negocjacji zostanie zmodyfikowany 

lub jeżeli umowa będzie konstruowana na wzorze umowy przedstawionej przez 

Zamawiającego wymagana jest kontrola formalno-prawna Biura Radców Prawnych.  

4. Biuro Radców Prawnych może brać udział w procesie negocjowania warunków 

umowy, która będzie konstruowana na wzorze umowy przedstawionej przez 

Zamawiającego, jeżeli wystąpią szczególne okoliczności mogące skutkować brakiem 

porozumienia co do postanowień umowy. 

5. Po wynegocjowaniu warunków umowy CTT przygotowuje dla wydziału albo 

jednostki pozawydziałowej projekt umowy i dołącza końcową kalkulację zlecenia zgodnie 

z wzorem określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej Procedury. Jeżeli w procesie 

negocjacji zmianie ulegną warunki realizacji zlecenia określone w załączniku Nr 1, 

uaktualnia się załącznik oraz dołącza się go do końcowej kalkulacji zlecenia.  

6. Zawarcie i realizacja umowy dokonywane są zgodnie z zarządzeniem Rektora  

w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych  

w Uniwersytecie Wrocławskim, z zastrzeżeniem ust. 3 i 7. 

7. Projekt umowy o wykonanie zewnętrznego zlecenia badawczego sporządzony na 

wzorze określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszej Procedury, który nie został 

zmodyfikowany przez sporządzającego umowę, nie podlega kontroli formalno-prawnej 

radców prawnych. 

8. Jeżeli realizacja zewnętrznego zlecenia badawczego wymaga przeprowadzenia 

przez Uniwersytet Wrocławski procedury objętej ustawą Prawo zamówień publicznych 

działania CTT zmierzające do zawarcia takiej umowy realizowane są wspólnie z Biurem 

Zamówień Publicznych. Kontrola formalna, o której mowa w ust. 3 realizowana jest  

w takim przypadku przez Biuro Zamówień Publicznych i Biuro Radców Prawnych. 

 

§ 4.1. Dokumentowanie i rozliczanie zewnętrznych zleceń badawczych następuje zgodnie 

z wewnętrznymi aktami normatywnymi Uniwersytetu. 

2. Jeżeli koszt realizacji usługi badawczej przekracza kwotę 100 000,00 zł netto lub 

jej czas wykonania jest dłuższy niż 12 miesięcy, rozliczenie należności powinno zostać 

zrealizowane w częściach z uwzględnieniem etapów, na które zgodnie z umową została 

podzielona usługa badawcza. 

3. Gdy w danym roku podatkowym nie zostały ustalone terminy płatności dla usługi 

badawczej świadczonej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, to w myśl art. 19a 

ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług usługę uznaje się za zrealizowaną z upływem 

każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
do Procedury 

 

WNIOSEK O REALIZACJĘ ZEWNĘTRZNEGO ZLECENIA BADAWCZEGO 

ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa  

Adres  

NIP, REGON, KRS    

Osoba do kontaktu  

e-mail, nr tel.   

PRZEDMIOT I WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 
 

  

Forma zakończenia  

Termin realizacji  

Nr umowy   

Cena netto  

Podatek VAT  

Cena brutto  

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH ZLECENIE 

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko Pozycja 
harmonogramu 

(nr) 

Wynagrodzenie 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

HARMONOGRAM PRAC 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

WYKORZYSTANIE APARATURY NAUKOWO – BADAWCZEJ 

L.p. Nazwa urządzenia Szacowany czas 
pracy urządzenia 

1.   

2.   

3.   

4.   

ZGODA NA REALIZACJĘ ZLECENIA 

Stanowisko Imię i nazwisko Wyrażam 
zgodę  

(tak/nie) 

data 
 

Podpis 

Kierownik 
zlecenia/pracownik, 

do którego zgłosił 
się Zamawiający 

    

Dziekan/Kierownik 
jednostki 

pozawydziałowej 

 
 

   

 
 



 
 
 
Załącznik Nr 2 

do Procedury 
 

KALKULACJA ZEWNĘTRZNEGO ZLECENIA BADAWCZEGO  

 KALKULACJA DO ZLECENIA 

L.p. Pozycje kalkulacyjne Kwota w zł 

I. KOSZTY BEZPOŚREDNIE, w tym:  

1. Osobowy fundusz płac, w tym:  

a)  wynagrodzenia brutto  

b)  narzuty na osobowy fundusz płac (ZUS, FP, PPK, ZFŚS)  

2. Bezosobowy fundusz płac, w tym:  

a) wynagrodzenia brutto  

b) narzuty na bezosobowy fundusz płac (ZUS, FP, PPK)  

3. Materiały (biurowe, eksploatacyjne etc.)  

4. Środki trwałe o niskiej wartości (do 10 000 zł)   

5. Usługi obce/zewnętrzne  

6. Koszt wykorzystania aparatury naukowo – badawczej  

7. Inne:  

II KOSZTY POŚREDNIE: od poz. I.   

III RAZEM KOSZTY  

IV Zysk  

V Kwota netto (L.p. III + L.p. IV)  

VI Podatek VAT (od kwoty L.p. V)  

VII OGÓŁEM kwota brutto (L.p. V+ L.p. VI)  

AKCEPTACJA KALKULACJI 

Funkcja Imię nazwisko, data, podpis 
Pracownik 
Centrum Transferu 
Technologii 

 

Kierownik zlecenia  
 

 
Dziekan/Kierownik 
jednostki 
pozawydziałowej 

 

Główny Księgowy 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3  

do Procedury 

 

 

Nr umowy ………………………… 

 

 

UMOWA O WYKONANIE ZEWNĘTRZNEGO ZLECENIA BADAWCZEGO  

 

zawarta w dniu………………………………...….. pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

 

1.…………………………………………… - Dziekana Wydziału ………………………..…………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

zwanym w dalszej części "Wykonawcą" 

 i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko 

 …………………………..……………… zam. 

…………………………….……………………...…PESEL………………………. 

działającym jako przedsiębiorca …………………………..…………………………………………………..…. 

  (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..…………………….……  

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ………………….……          REGON 

……………………....………………. 

       

(podmiot prawny) 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………...….. 

z siedzibą w ……………………………………………….…………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………….…. Wydział Gospodarczy KRS 

nr…………………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP …………..…………..           REGON 

………………………..…..…………. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej części "Zamawiającym" 

zwanymi także w dalszej treści Umowy Stronami lub każdy z osobna Stroną 

 
1 imię i nazwisko osoby widniejącej w rejestrze albo prawidłowo upoważnionego przez nią 

pełnomocnika 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z zamówieniem  

Zamawiającego  

usługę badawczą pt.: ……………......................................................................... 

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



Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz 

środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, w 

sposób, zgodny z wymaganiami przepisów prawa i obowiązującymi  normami oraz 

zasadami wiedzy naukowej. 

2. Wynik wykonanej usługi badawczej zostanie dostarczony w postaci 

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

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

3. Kierownikiem zlecenia jest (imię, nazwisko, jednostka) 

.................................................................. 

.......................................................................................................................

......................................... . Kierownik zlecenia uprawniony jest do odbioru pracy 

lub jej etapu i podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wymienioną w § 1 usługę badawczą w terminie 

do dnia       ...........................................20..... r.  

2. Harmonogram z uwzględnieniem podziału prac na etapy stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi określonej w § 1 ustala się 

w wysokości : 

1) netto……….. (słownie ……………………………………………….. złotych); 

2) stawka podatku od towarów i usług (VAT) ……………….. [%], wartość podatku od 

towarów i usług (VAT) ………………………….; 

3) brutto ……………………………….. (słownie………………….. złotych).  

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru pracy lub jej etapu, 

względnie przerwania lub zaniechania pracy. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. Protokół zdawczo - odbiorczy 

podpisywany jest w terminie 7 dnia od dnia zakończenia pracy,  zakończenia etapu 

pracy, przerwania lub zaniechania pracy. 

3. Wynagrodzenie Zamawiający przekaże przelewem, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury na rachunek Uniwersytetu Wrocławskiego 

................................... 

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

z podaniem nazwy jednostki, która realizuje zlecenie.  

4. Brak rezultatu pracy wykonanej zgodnie z umową z przyczyny niezależnej od 

Wykonawcy nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty Wynagrodzenia. 

5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub przerwania pracy, Zamawiający 

pokryje faktycznie poniesione koszty wykonanej części pracy, włączając w to przyjętą 

stawkę zysku oraz kwoty wynikające z podjętych zobowiązań wobec osób trzecich. 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas wykonywania umowy następujące 

urządzenia, materiały, surowce, dokumenty, itp. wymienione w załączniku Nr........ do 

umowy, jeśli dotyczy.  

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do realizacji 

obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 4 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznawania się u Wykonawcy z przebiegiem 

realizacji usługi i uzyskiwanymi wynikami. W tym celu Zamawiający wyznacza swoich 

przedstawicieli w osobach: 



 .......................................................................................................................

........................................... 

 .......................................................................................................................

......................................... . 

2. Do udzielania informacji o stanie realizacji usługi Wykonawca ze swej strony 

upoważnia następujące osoby: 

 .......................................................................................................................

........................................... 

 .......................................................................................................................

......................................... . 

3. Jeżeli w toku wykonywania usługi Wykonawca dojdzie do wniosku, że jej kontynuacja 

jest niecelowa, ponieważ wyniki będą niezgodne z założeniami, ma on obowiązek 

niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego. 

4. Jeżeli w toku wykonywania usługi Zamawiający dojdzie do wniosku, że jej 

kontynuacja jest niecelowa z istotnych i uzasadnionych przyczyn, ma on obowiązek 

niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę.  

5 W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 Strony zobowiązane są w terminie 14 

dni od dnia zawiadomienia rozpatrzyć celowość kontynuowania usługi, ustalając 

jednocześnie protokolarnie stan jej zaawansowania. Ostateczna decyzja o przerwaniu 

pracy należy do Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia 

wynagrodzenia za prace wykonane do dnia w którym Wykonawca stwierdził fakt 

niemożności uzyskania pozytywnego wyniku pracy i zawiadomił o tym 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Przekazanie wyniku prac nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z 

zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Jeżeli Zamawiający w terminie 21 dni od daty zakończenia realizacji usługi nie dokona 

jej odbioru, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronnie protokół zdawczo-

odbiorczy, który stanowić będzie podstawę do dokonania rozliczeń.  

 

§ 6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

usługi określonej w § 1. 

2. Zamawiający ponosi względem osób trzecich odpowiedzialność za szkody będące 

następstwem użytkowania wyrobów lub stosowania technologii opartych na wynikach 

pracy wykonanej zgodnie z umową. Jeżeli środki prawne zostaną skierowane 

przeciwko Wykonawcy, Zamawiający zrefunduje mu wszelkie koszty z tym związane. 

3. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1/ Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną: 

a) w wysokości .............% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzeń, materiałów, surowców, 

dokumentów, itp., o których mowa w § 3 ust. 6, 

b) w wysokości .............% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za 

odstąpienie od umowy z powodów, za które Wykonawca nie odpowiada, 

 2/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości .............% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu usługi określonej w § 1 ust. 1, 



b)w wysokości .............% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za 

odstąpienie od umowy z powodów, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. 

4. Łączna wartość kar z tytułu opóźnienia nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

6. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

§ 7 

Jeżeli w trakcie realizacji pracy powstaną rozwiązania, które w ocenie Wykonawcy mogą 

stanowić przedmiot prawa własności intelektualnej Wykonawca poinformuje o tym fakcie 

Zamawiającego. Strony dokonają ustalenia wspólności praw w odrębnej umowie. 

§ 8 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

...................................................... miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty 

wynagrodzenia oraz kosztów poniesionych w związku z realizacją zlecenia 

proporcjonalnie do wykonanej pracy.  

3. Strony mogą również rozwiązać umowę w każdym czasie na mocy zgodnego 

porozumienia stron. 

4. W razie naruszenia postanowień umowy i nieusunięcia skutków tego naruszenia 

w ciągu...............dni od otrzymania pisemnego wezwania drugiej Strony, Strona 

dokonująca wezwania może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

naliczając kary umowne. 

 

§ 9 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 

strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 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 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 

zgodnie z przepisami RODO.  

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 

niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.  

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 

14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 

realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 

§ 10 

1. Zamawiający nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na rzecz 

osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Wykonawcy. 

2. Zamawiający nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Wykonawcy.  



 

§ 11 

Zamawiający, do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy 

jest zobowiązany do informowania Wykonawcy o zmianach formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu restrukturyzacyjnym lub 

upadłościowym oraz o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania 

właściciela firmy, pod rygorem skutków prawnych zaniechania w tym uznania za 

doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy jest: 

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

2. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy jest: 

........................................................................................................................ 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy określonych powyżej wymaga 

poinformowania drugiej strony na piśmie i nie stanowi zmiany umowy.  

 

§ 13 

1. Zmiany i uzupełnienia w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 powyżej.  

2. Wykonawca może/nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego. Zgoda 

zamawiającego nie dotyczy realizacji poszczególnych etapów składających się na 

zlecenie.         

§ 14 

1. Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia spraw spornych drogą negocjacji podjętych 

niezwłocznie po wystąpieniu ich przyczyny. 

2. W braku załatwienia sprawy w sposób podany w ust. 1 w ciągu 14 dni, spór 

rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Wykonawcy. 

 

§ 15 

1. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w 

tym dwa egzemplarze dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) Harmonogram z uwzględnieniem podziału prac na etapy, 

b) wzór protokołu zdawczo-odbiorczego. 

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo własności przemysłowej  oraz ustawy z o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do umowy 

 

 

HARMONOGRAM ZADANIOWO – FINANSOWY 

ZLECENIA BADAWCZEGO DO UMOWY NR ....................... 

 

Lp. Nazwa zlecenia badawczego  

Termin 

rozpoczęcia 

zadania 

Termin 

zakończeni

a zadania 

Przewidywa

ne koszty 

brutto              

(zł) 

 

     

     

     

     

RAZEM 

 

 

Wrocław, dnia: 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2  

do umowy 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY 

Zawarty w dniu:  w miejscowości:  

pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM  

Nazwa  

Adres  

Reprezentowany przez  

a WYKONAWCĄ  
Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50 – 137 Wrocław 

NIP: (…) 

Reprezentowanym przez  

w sprawie odbioru przedmiotu Zlecenia/umowy 

TEMAT ZAMÓWIENIA 

 
 
 

 
 

Strony zgodnie ustalają, że (proszę zaznaczyć właściwe pole) 

 Realizacja przedmiotu zamówienia odpowiada warunkom umowy 

 Realizacja przedmiotu zamówienia nie  odpowiada warunkom umowy 

Uwagi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


