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U M O W A      N r  ……………….. 

 

zawarta w Lublinie w dniu  …………………………………… pomiędzy: 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP 7120161005, 

Regon 000514064 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………. 

a  

………………………………………………………………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w trybie zasady 

konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców na przeprowadzenie badań centralnego 

układu nerwowego z wykorzystaniem funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego 

osób uzależnionych od portali społecznościowych. 

2. Niniejsza umowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów 

Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach projektu „Neuronalne korelaty 

uzależnienia od portali społecznościowych w zakresie kontroli poznawczej”, UMOWA 12/HMK/2017. 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie badań eksperymentalnych centralnego układu 

nerwowego z wykorzystaniem funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego na 

próbie 30 pełnoletnich osób w oparciu o przygotowaną przez Zamawiającego procedurę 

eksperymentalną. Celem badań jest poszukiwanie różnic w zakresie kontroli poznawczej powiązanej z 

aktywnością przede wszystkim obszarów czołowych i brzuszno-przyśrodkowej kory przedczołowej 

między osobami przejawiającymi nałogowe zachowanie związane z korzystaniem z portali 

społecznościowych oraz osobami nie ujawniającymi tego typu zachowań. 

Realizacja usługi obejmuje:  

1) Przygotowanie osób do przeprowadzenia badań i wypłaty im należnej gratyfikacji. 

2) Przeprowadzenie badań w oparciu o procedurę eksperymentalną przygotowaną przez 

Zamawiającego.  

3) Przygotowanie danych surowych z przeprowadzonych badań w formie umożliwiającej 

Zamawiającemu analizę w oprogramowaniu SPM 12. 

4) Przekazanie Zamawiającemu danych, o których mowa w pkt 3. na nośniku danych. 
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2. Wykonawca po przeprowadzeniu badań pierwszych 2 osób przekaże Zamawiającemu dane surowe do 

weryfikacji w ciągu 7 dni od wykonania badania. 

3. Zamawiający zweryfikuje dane w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania i przekaże Wykonawcy 

ewentualne uwagi i wskazówki na piśmie. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag 

Zamawiającego podczas realizacji badań pozostałych 28 osób. 

4. Wykonawca będzie sukcesywnie przekazywał dane Zamawiającemu po przebadaniu kolejnych 8, 20 i 

30 osób, w terminie nie później niż 7 dni od wykonania badania.  

5. Osoby uczestniczące w badaniach zostaną wyselekcjonowanie przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy procedurę eksperymentalną w terminie najpóźniej 3 dni przed 

rozpoczęciem badania pierwszej osoby. 

7. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, 

które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Kserokopia Oferty stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem Zamawiającemu upływa 8 maja 

2017 r. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego według wytycznych wskazanych w § 2 ust. 2 i 4. Przedmiot umowy 

zostanie przekazany na nośniku danych. 

3. Odbiór przedmiotu umowy, do którego Zamawiający nie wniesie żadnych zastrzeżeń, nastąpi na 

podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obydwu Strony 

umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3. 

4. Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się wypłać Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości ……………….. zł netto (słownie: ………………………………………………………………),  

tj.: ……………………………. zł brutto (słownie: ……………………………..………………………………..)  

Co w przeliczeniu na jedną osobę badaną wynosi: ………………………………… zł brutto/osoba. 

2. Zamawiający za wykonanie przedmiotu zamówienia dopuszcza rozliczenie częściowe w rozbiciu na 

dwie transze. Pierwsza transza może być wypłacona na podstawie protokołu odbioru częściowego po 

przebadaniu 10 osób, druga transza na podstawie protokołu końcowego przyjętego przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń, po przebadaniu pozostałych 20 osób. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wypłacenia gratyfikacji osobom badanym za uczestnictwo 

w badaniach, w wysokości nie mniejszej niż 100 zł brutto na osobę oraz rozliczenia wszelkich 

należności publicznoprawnych, w ramach kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia, 

określonej w § 4 ust. 1. 

4. Wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 pozostaje niezmienne w czasie realizacji umowy, natomiast 

Wykonawca oświadcza, że przy obliczaniu wynagrodzenia wziął pod uwagę wszystkie okoliczności 

związane z przedmiotem umowy mające wpływ na wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 i ust. 3. 

5. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie  

21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu 

przysługują kary umowne: 

1) za opóźnienie w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 100,00 zł brutto, 

za każdy dzień opóźnienia; 

2) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto; 

3) w przypadku wykorzystywania wyników badań lub/i dokumentacji sporządzonej zgodnie 

z niniejszą umową bez wiedzy i/lub bez zgody Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia 

umownego brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary 

umowne na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę, w przypadku braku możliwości potrącenia, kary umowne są płatne w terminie 7 dni od 

dnia wezwania Wykonawcy do ich zapłaty przez Zamawiającego. 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania przedmiotu umowy oraz dochowania 

wszelkich terminów związanych z jego realizacją. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy oraz po jej zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest do 

zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych lub stanowiących tajemnicę Zamawiającego. 
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4. Wykonawca nie wykorzysta wyników uzyskanych w drodze realizacji przedmiotu zamówienia 

w innych procesach lub do innych celów. Zobowiązanie obowiązuje również po zakończeniu realizacji 

zamówienia. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w trakcie realizacji umowy oraz po przekazaniu przedmiotu 

zamówienia zobowiązuje się do wniesienia zmian, poprawek, uzupełnień oraz udzielenia wyjaśnień do 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem uprawnień 

do dochodzenia pełnego odszkodowania i naliczenia kar umownych w następujących przypadkach: 

1) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego 

w stosunku do Wykonawcy bądź też zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy; 

2) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy powyżej 10 dni 

roboczych; 

3) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy; 

4) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje 

właściwej jakości wykonywanych usług. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany i okoliczności powodujące, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy może 

nastąpić w terminie 10 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu 1. 

3. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, Zamawiający wzywa Wykonawcę w 

terminie 3 dni do zaniechania naruszeń, a po bezskutecznym upływie terminu, może rozwiązać 

Umowę.  

4. Za rozwiązanie umowy z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego; 
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2) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 

i niemożliwego do zapobieżenia; 

3) zmiany w zakresie terminu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, z uwagi na trudne do 

przewidzenia okoliczności. 

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie 

obowiązywania umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

3. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi 

zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do 

informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. 

W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że 

wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie 

uważa się za skuteczne. 

4. Zmiana osób wskazanych do kontaktów oraz dokonania odbioru przedmiotu umowy i podpisania 

protokołu odbioru którejkolwiek ze Stron nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia 

aneksu do umowy. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na 

piśmie i dostarczone drugiej stronie. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Osobą/osobami upoważnioną/nymi do sprawowania nadzoru nad prawidłowym sposobem wykonania 

przedmiotu umowy oraz koordynowania jej wykonania, a także podpisania protokołu odbioru: 

a) ze strony Zamawiającego jest dr Paweł Stróżak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. (81) 44 53 509, e-mail: 

p.strozak@gmail.com 

b) ze strony Wykonawcy jest ……………………………………………………………………………………. 

 

§ 10 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy przetwarzaniu danych osobowych, zasad wskazanych 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej 

umowy były rozwiązywane polubownie. 
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5. W wypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał 

właściwy rzeczowo sąd powszechny w Lublinie. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa 

polskiego. 

6. Załącznik do umowy stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 

załącznika a umową, rozstrzyga treść umowy. 

 

 

 

 

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

Zamawiający        Wykonawca 

 

Lista załączników do Umowy: 

1. Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe 

2. Załącznik nr 2 - Oferta 

3. Załącznik nr 3 - Protokół Odbioru 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘSCIOWEGO/KOŃCOWEGO* 

 

do Umowy nr ………………………………………….. 

 

sporządzony dnia ................................................ w …....................................................  

 

dotyczący odbioru przedmiotu umowy: 

 

Przeprowadzenie badań centralnego układu nerwowego z wykorzystaniem funkcjonalnego 

obrazowania metodą rezonansu magnetycznego osób uzależnionych od portali społecznościowych 

 

 

Strony uczestniczące w odbiorze: 

 
     

 

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

(dane Wykonawcy)       (dane Zamawiającego) 

 

 

 

 

Zamawiający stwierdza, że przedmiot umowy został wykonany prawidłowo wg wytycznych zawartych 

w umowie. 

Uwagi  .................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

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

(podpis i pieczęć)        (podpis i pieczęć) 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 


