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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR …../……../2021 

 

 

zawarta dnia …………………...2021 r.  w Warszawie, zwana dalej: Umową 

 

pomiędzy: Siecią Badawczą Łukasiewicz-Instytutem Organizacji i Zarządzania 

w Przemyśle „ORGMASZ" z siedzibą w Warszawie (00-879), ul. Żelazna 87, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000860814; NIP 5250008293, REGON 

38714343200000, 

reprezentowanym przez dr hab. Piotra Stankiewicza — Dyrektora Instytutu Sieci, 

zwanym dalej: Usługobiorcą,  

a    

Imię i nazwisko, zamieszkałą/ym w adres,   

PESEL 00000000000, zwaną/ym dalej: Usługodawcą,  

zwanymi dalej łącznie: Stronami, a każde z osobna również: Stroną 

o treści następującej: 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Usługobiorca powierza, a Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia  

na rzecz Usługobiorcy usług polegających na obsłudze organizacyjnej  

i merytorycznej zleceń kierowanych za pośrednictwem Usługobiorcy do Sieci 

Badawczej Łukasiewicz (dalej jako: Łukasiewicz) przez przedsiębiorców albo 

zaczerpniętych z naborów organizowanych przez jednostki odpowiedzialne za 

wdrażanie funduszy krajowych i zagranicznych albo zgłoszonych jako potrzeby 

uzupełnienia pomysłów Instytutów Łukasiewicza (dalej również jako: 

Wyzwania). 

2. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Usługodawca zobowiązuje się  

w szczególności do:  
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1) udziału w definiowaniu treści Wyzwania i tworzeniu jego opisu w Intranecie 

Łukasiewicza, 

2) aktualizowania opisu Wyzwania o dodatkowe informacje dotyczące procedowania 

Wyzwania, 

3) monitorowania zainteresowania Wyzwaniem Łukasiewicza, 

4) promowania Wyzwania wewnątrz i na zewnątrz Łukasiewicza,   

5) odpowiadania na pytania dotyczące Wyzwania,   

6) utrzymywania kontaktu roboczego z Klientem, 

7) nadzoru nad procesem przygotowania fiszek i prezentacji (terminy, jakość), 

8) opracowania kształtu oferty Łukasiewicza, 

9) organizacji oraz bieżącego monitorowania każdego etapu 

procesu/sprawozdawczości,  

10) koordynacji współpracy pomiędzy autorami projektów, a klientami 

zewnętrznymi, 

11) prowadzenia aktywnych działań na rzecz uruchomienia projektów 

prezentowanych klientom. 

3. Usługodawca otrzyma od Usługobiorcy do 21 Wyzwań w okresie 

obowiązywania Umowy. 

§ 2 

[Oświadczenia i zobowiązania Usługodawcy] 

1. Usługodawca oświadcza, że posiada uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę oraz 

doświadczenie niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy. 

2. Usługodawca zapewnia, że usługi, do których świadczenia zobowiązuje się  

na podstawie Umowy, będą wykonywane terminowo i z należytą starannością, 

jak również, że będzie je wykonywał zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

właściwymi przepisami prawa.   

3. Usługodawca oświadcza, że w zakresie wykonywanej Umowy świadczenia usług 

nie prowadzi działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 

ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). 

§ 3 

[Sposób realizacji umowy] 
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1. Usługodawca swoje zobowiązania realizuje w sposób samodzielny, bez 

bezpośredniego kierownictwa ze strony Usługobiorcy. 

2. Usługodawca zobowiązuje się nie powierzać osobie trzeciej wykonania 

czynności będących przedmiotem niniejszej umowy bez uprzedniej zgody 

Usługobiorcy, wyrażonej w formie pisemnej. 

3. Usługodawca zobowiązuje się udzielać Usługobiorcy, na każde jego żądanie, 

potrzebnych informacji o przebiegu realizacji Umowy. 

4. Usługodawca wykona zlecenie przy użyciu materiałów dostarczonych przez 

Usługobiorcę. Usługodawca jest zobowiązany po zakończeniu zlecenia 

rozliczyć się ze Usługobiorcą z wykorzystanych materiałów.* 

5. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego realizacji Umowy, w terminie 

do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, Usługodawca będzie 

sporządzał i przedkładał opiekunowi Umowy pisemne sprawozdanie  

z wykonanych w danym miesiącu czynności w ramach Umowy.  

6. Usługodawca w trakcie realizacji Umowy będzie przesyłał Usługobiorcy 

raporty o statusie realizacji Umowy na wskazany adres lub przy użyciu systemu 

SOWA.  

§ 4 

[Czas i miejsce realizacji umowy] 

1. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte Umową w terminie  

od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.  

2. Usługi świadczone będą zdalnie (poza siedzibą Usługobiorcy). 

§ 5 

[Wynagrodzenie] 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Usługodawca otrzyma nieprzekraczalne 

wynagrodzenie prowizyjne w wysokości ……………. złotych brutto (słownie: 

…………………….) przy czym wypłacane będzie po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego, w wysokości ………………… zł brutto za obsługę jednego zlecenia 

- Wyzwania.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie z dołu, na rachunek 

bankowy Usługodawcy nr …………………………. w ciągu 14 dni od dnia 

przedłożenia przez Usługodawcę w siedzibie Usługobiorcy prawidłowo 

wystawionego rachunku wraz z zatwierdzonym przez opiekuna Umowy 
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sprawozdaniem, o którym mowa w § 3 ust. 5 oraz po dokonaniu potrąceń 

należności publicznoprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień zlecenia przelewu przez Usługobiorcę. 

§ 6 

 [Wypowiedzenie] 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, bez podania 

powodu wypowiedzenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego  

7 dni. 

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, w każdym czasie,  

z ważnych powodów, ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia.  

§ 7 

[Poufność] 

1. Wszystkie wiadomości i informacje niebędące informacją publiczną  

w szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, 

handlowe, know-how, organizacyjne dotyczące w sposób bezpośredni lub 

pośredni Usługobiorcy oraz podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez 

Usługodawcę w związku z wykonywaniem umowy, będą traktowane przez 

Usługodawcę jako poufne i nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio 

ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjątkiem uprzedniego, pisemnego 

zezwolenia Usługobiorcy.  

2. Strony zobowiązują się do bezwzględnego nieujawniania wszelkich informacji 

poufnych. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 i 2. nie dotyczy przypadków, w których 

obowiązek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub decyzji 

właściwego organu administracji publicznej.  

4. Strony mają obowiązek zabezpieczyć przed nieautoryzowanym dostępem oraz 

odczytem każdą informację poufną lub stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa 

zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczeń informacji (poprzez m. in. ograniczenie 

do nich dostępu, przesyłanie i przekazywanie w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z nimi przez osoby nieupoważnione, przestrzeganie przepisów 
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wewnętrznych dotyczących korzystania z zasobów sieciowych) oraz prawidłowe 

niszczenie nośników papierowych. 

5. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia niniejszej umowy, 

Usługodawca zobowiązuje się do zwrotu Usługobiorcy wszelkich dokumentów 

i innych materiałów dotyczących informacji lub danych, o których mowa w ust. 

1, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo 

w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy,  

a także zapisy na innych nośnikach zapisu - najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia niniejszej umowy.  

6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Usługobiorcy  

o naruszeniu lub powstaniu zagrożenia naruszenia tajemnicy informacji poufnej 

i okolicznościach tego zdarzenia.  

7. Obowiązek zachowania poufności spoczywa na Usługodawcy w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie 5 lat od dnia jej rozwiązania, 

wypowiedzenia lub wygaśnięcia.  

§ 8 

[Nadzór i koordynacja] 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór i koordynację realizacji Umowy ze strony 

Usługobiorcy są: ……………………… - opiekun umowy, 

________________________________________________________________ 

2. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymania stałego kontaktu z opiekunem 

Umowy poprzez:  

1) pocztę elektroniczną – adres e-mail: .............@..............., 

2) telefon - ……………………, 

3) kontakt osobisty w terminach uzgodnionych z Usługobiorcą*. 

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie 

drugiej Strony i nie stanowi zmian do niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

 [Kary umowne] 

1. Usługobiorca jest uprawniony do obciążenia Usługodawcy obowiązkiem zapłaty 

kary umownej w następujących przypadkach i wysokości:  
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1) w przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa  

w § 7 – w wysokości 100 zł za każdy taki przypadek;  

2) w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy – 

w wysokości 200 zł za każdy taki przypadek;  

3) w przypadku wypowiedzenia przez Usługobiorcę Umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Usługodawca – w wysokości 100 zł.  

2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

3. W przypadku poniesienia szkody przenoszącej wartość zastrzeżonych na rzecz 

Usługobiorcy kar umownych będzie on uprawniony do dochodzenia  

od Usługodawcy odszkodowania uzupełniającego.  

4. Usługodawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego  

mu wynagrodzenia.  

§ 10 

[Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego, w szczególności, w związku z treścią art. 750 tej ustawy, 

przepisy dotyczące umowy zlecenia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Spory mogące wyniknąć w tle niniejszej umowy, strony zobowiązują się załatwić 

polubownie.  

W braku polubownego rozwiązania wszelkie spory mogące wynikać w związku  

z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Usługobiorcy. 

4. Podstawy i zasady przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik  

do niniejszej umowy zatytułowany: „Klauzula informacyjna RODO”. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  

dla każdej Strony. 

 

______________________________ ______________________________ 

Usługodawca Usługobiorca  
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*jeżeli dotyczy  

   

 

 

Umowa zawarta w ramach wniosku nr  ____________________________ 

 

Umowa zawarta w ramach projektu/ nr i karta projektu _________________________ 

 

 

 


