UMOWA
dotycząca wykonania badania/usługi
nr …………………………………..
w Laboratorium Badawczym
- zawierana za wynagrodzeniem rynkowym zawarta pomiędzy:
Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, adr.: al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów,
NIP 813-02-66-999, zwana dalej Wykonawcą;
a
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Rzeszowie, adr.: ul. Szopena 51, 35-959
Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000008207, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się NIP: 813-00-10-583, nr REGON: 690260330, o kapitale
zakładowym w wysokości 27 581 000,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną
przez ……………………………………………………………………………………….., zwaną dalej RARR;
a1
…............... ................., nr PESEL: ….......... - prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą:
…........................., adr. do doręczeń udost. w CEIDG lub inny: ….…………..…...., adr. gł. miejsca wyk. dz. g.:
…..........................................................., posługującą/ym się NIP: …................., nr REGON: ..................,
zwaną/ym dalej Przedsiębiorcą;
albo
1. ….............. ................, nr PESEL: …......... - prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą:
…........................., adr. do doręczeń udost. w CEIDG lub inny: ….……..……………..……....,
2. ….............. ................, nr PESEL: …......... - prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą:
…........................., adr. do doręczeń udost. w CEIDG lub inny: ….……..……………………....,
- wspólnikami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą:
…........................................................., adr. gł. miejsca wyk. dz. g.: ……..........................................................,
posługującej się NIP: ….........., nr REGON: ….............., którą reprezentuje wspólnik w osobie:.............................,
zwanymi dalej Przedsiębiorcą;
albo
…............................................ sp. z o. o. z siedzibą w ………......., adr.: .….....................….............................,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
1

W zawieranej umowie – usunąć niewłaściwe.
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….........,….................., której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w ….................., Wydział …..
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się NIP: …................., o kapitale zakładowym
w wysokości ......................... zł, reprezentowaną przez Zarząd w osobach: …..................... – Członek Zarządu,
….................. – Członek Zarządu, zwaną dalej Przedsiębiorcą;
albo
…............................................ S. A. z siedzibą w ….............................., adr. ………………………...................,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
…................................, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w …......, Wydział … Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się NIP: …................, o kapitale zakładowym w wysokości
.................... zł i kapitale wpłaconym w wysokości .................. zł, reprezentowaną przez Zarząd w osobach:
….................. – Członek Zarządu, …..................... – Członek Zarządu, zwaną dalej Przedsiębiorcą;
albo
…........................................... S.K.A. z siedzibą w ………………........., adr. ul. …............................….............,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
…................................, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w …..............., Wydział ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się NIP: ………......., o kapitale zakładowym
w wysokości .................................. zł i kapitale wpłaconym w wysokości ………………………..……...... zł,
reprezentowaną przez Komplementariusza: …..............................., zwaną dalej Przedsiębiorcą;
albo
…...................................................... sp.k. z siedzibą w …....................., adr. ul. …...........................….............,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …….….....................,
której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w …....., Wydział … Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posługującą się NIP: ................., reprezentowaną przez Komplementariusza: …............................,
zwaną dalej Przedsiębiorcą;
albo
…................................................... sp.j. z siedzibą w …………..........., adr. ul. ….....................…......................,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …...............................,
której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w ........., Wydział … Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posługującą się NIP: ............., reprezentowaną przez Wspólnika w osobie: ...............................,
zwaną dalej Przedsiębiorcą;
albo
…................................................... sp.p. z siedzibą w …………..........., adr. ul. ….....................…......................,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: …...............................,
której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w ........., Wydział … Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, posługującą się NIP: ..........., reprezentowaną przez Wspólnika w osobie:
............................................./ przez Zarząd w osobach: …..................... – Członek Zarządu, ….................. –
Członek Zarządu, zwaną dalej Przedsiębiorcą;
zwanymi dalej łącznie Stronami, o następującej treści:
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§ 1.
1. Przez zawarcie niniejszej umowy Przedsiębiorca zamawia za pośrednictwem RARR badania/ usługi,
określone w Zamówieniu nr …………… stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej jako
Zamówienie), które to zamówienie Wykonawca przyjmuje do wykonania
2. Wykonawca zobowiązuje się, że badania/ usługi określone w Zamówieniu zostaną wykonane
z zachowaniem należytej staranności. Wszelkie badania/ usługi określone w Zamówieniu zostaną wykonane
przez pracowników Politechniki Rzeszowskiej.
3. Za wykonanie badań/ usług określonych w Zamówieniu Wykonawca odpowiada względem RARR
oraz Przedsiębiorcy, odpowiedzialność RARR względem Przedsiębiorcy z tytułu wykonania badań/ usług
określonych w Zamówieniu – jest wyłączona. RARR nie odpowiada za wykonanie zobowiązania
Przedsiębiorcy w stosunku do Wykonawcy, tj. do zapłaty wynagrodzenia. RARR jest jedynie zobowiązany
do przekazania wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, gdy Przedsiębiorca dokona płatności za wykonane
badania/usługi na rachunek bankowy RARR.
4. Regulamin Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS, który określa ogólne warunki
umów zawieranych pomiędzy Wykonawcą a RARR i Przedsiębiorcą - został udostępniony Przedsiębiorcy
przed zawarciem umowy i wiąże Przedsiębiorcę. RARR posługuje się tym regulaminem w postaci
elektronicznej, a Przedsiębiorca ma dostęp do jego treści poprzez stronę internetową RARR
http://aeropolis.com.pl/pl/dokumenty-do-pobrania, w taki sposób, że może go przechowywać i odtwarzać
w zwykłym toku czynności (plik pdf do pobrania).
5. Przedsiębiorca zobowiązuje się przestrzegać warunków określonych w Regulaminie Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS oraz w niniejszej umowie, w tym terminowo płacić RARR
umówione wynagrodzenie.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do poddawania się badaniom ankietowym i innym czynnościom
o podobnym charakterze, przeprowadzanym przez RARR, w szczególności w celu raportowania
przez RARR do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskaźników związanych z realizacją usług
badawczych/prac badawczo rozwojowych, który to obowiązek RARR wynika ze zobowiązań umownych dla
projektu „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – II etap” w okresie
trwałości projektu, oceny świadczonych usług zgodnie z obowiązującym w RARR systemem ISO, oceny
zadowolenia świadczeniobiorcy. W/w czynności będą odbywać się za powiadomieniem Przedsiębiorcy o ich
celu oraz z zagwarantowaniem poufności danych, a ankiety będą miały charakter niejawny.
Dane udostępniane RARR przez Przedsiębiorcę na podstawie badania ankietowego lub innych podobnych
czynności - mogą zostać udostępnione innym podmiotom tylko w przypadku udzielenia zgody
ankietowanego/ badanego Przedsiębiorcy. Ewentualne udostępnianie tych danych innym podmiotom –
bez udzielenia zgody ankietowanego/ badanego Przedsiębiorcy – jest dopuszczalne tylko w zbiorczych
opracowaniach statystycznych. Ankiety stanowią dokumentację związaną z realizacja umowy
i są przechowywane przez czas trwania umowy i dalej aż do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
lub zakończenia dochodzenia roszczeń.
7. Przedsiębiorca udziela RARR, bezterminowo i nieodpłatnie, zgody na wykorzystywanie firmy pod jaką działa
i identyfikującego Przedsiębiorcę oznaczenia, w tym graficznego lub słowno-graficznego –
dla celów marketingowych dotyczących działalności PPN-T AEROPOLIS, w tym w materiałach
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promocyjnych RARR, na stronach internetowych RARR. Do wykorzystania firmy lub identyfikującego
Przedsiębiorcę oznaczenia - dochodzić może w kontekście prezentacji podmiotów, które korzystają
lub korzystały z usług świadczonych w PPN-T AEROPOLIS. W przypadku wykorzystania wizerunku
Przedsiębiorcy w celach o których mowa w ust. powyżej niezbędne jest uzyskanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w postaci wizerunku oraz zgody na jego rozpowszechnienie.
§ 2.
1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy próbek/ modeli/ plików /dokumentacji
technicznej oraz wszelkich informacji dokumentów będących w posiadaniu Przedsiębiorcy (łącznie
określanych materiałem), a niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług/ badań.
2. Wykonawca może odmówić przyjęcia prób od Przedsiębiorcy, gdy próba jest niereprezentatywna,
nieidentyfikowana, nie odpowiada wymogom przepisów prawnych.
8. ramach działalności Wykonawca nie zwraca Przedsiębiorcy próbek po badaniu.
3. Informacje i dokumenty przekazywane będą Wykonawcy bez ujawniania danych osobowych osób
fizycznych. Na wypadek, gdyby dla należytego wykonania umowy niezbędnym było powierzenie
do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych – strony zawrą na piśmie właściwą umowę
w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zapewnienia poufności i ochrony wzajemnych interesów. RARR
i Wykonawca, zarówno w czasie trwania niniejszej umowy jak i po jej wygaśnięciu albo rozwiązaniu,
zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Przedsiębiorcy w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy oraz że nie udostępnią wyników badań/usług, podmiotom nie będącym
stroną niniejszej umowy - które to zobowiązanie nie dotyczy jednak przypadków istnienia po stronie
Wykonawcy lub RARR obowiązku ujawnienia informacji uprawnionym podmiotom, na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia świadczeń określonych w Zamówieniu – w terminie do dnia
……………………..
2. Na wypadek braku możliwości spełnienia świadczeń w umówionym terminie z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy – Wykonawca nie odpowiada za brak zachowania umówionego terminu, a RARR
i Przedsiębiorca zostaną powiadomieni na piśmie o nowym terminie wykonania badania/usługi określonych
w Zamówieniu.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się wydać, a Przedsiębiorca odebrać wyniki badań/usług określonych
w Zamówieniu, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia określonego w Zamówieniu jako termin wykonania
zamawianych badań/usługi. Na wypadek, gdy Przedsiębiorca nie dokona odbioru osobistego w terminie
7 (siedmiu) dni od dnia określonego w Zamówieniu jako termin wykonania zamawianych badań/usługi,
Wykonawca uprawniony jest do przesłania wyników badań przesyłką pocztową lub kurierską, a termin
wydania wyników badań/usług jest zachowany przez Wykonawcę, gdy przed upływem tego terminu
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zostanie nadana do Przedsiębiorcy przesyłka pocztowa lub kurierska zawierająca wyniki badań/usług (dniem
wydania wyników badań/usług jest dzień nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej).
2. W przypadku, gdy Przedsiębiorca dokonuje odbioru osobistego wyników badań/usług - potwierdzeniem
wykonania badań/ usług i wydania wyników badań/ usług będzie protokół podpisany przez przedstawicieli
stron. Wzór protokołu wydania wyników badań/ usług – stanowi załącznik nr 2 do umowy.
3. W przypadku, gdy wydanie wyników badań/ usług dokonywane jest przesyłką pocztową lub kurierską potwierdzeniem wykonania badań/ usług i wydania wyników badań/ usług będzie dowód nadania przesyłki
pocztowej lub kurierskiej.
4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać RARR jeden egzemplarz protokołu wydania wyników badań/ usług –
niezwłocznie po jego sporządzeniu.
§ 5.
1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy – Przedsiębiorca zobowiązuje
się zapłacić RARR wynagrodzenie, którego wysokość zostanie określona przez Wykonawcę po wykonaniu
badań/ usług, w oparciu o szacunkową wysokość wynagrodzenia określoną w Zamówieniu, z zastrzeżeniem,
że wynagrodzenie to nie będzie wyższe niż 110 % kwoty wynagrodzenia netto określonej w Zamówieniu.
2. Przedsiębiorca zobowiązuje się do uiszczenia RARR zaliczki w wysokości ….. % wynagrodzenia netto
określonego w Zamówieniu, to jest w wysokości ……………….. (……………………………....) złotych brutto –
w tym ……………….. (…………………....) VAT - w terminie 14 dni od zawarcia umowy, przelewem
na rachunek bankowy RARR: PL 04 1750 1224 0000 0000 0115 4362. Po otrzymaniu zaliczki na konto
bankowe - RARR wystawi Przedsiębiorcy fakturę zaliczkową na kwotę wpłaconej przez Przedsiębiorcę
zaliczki.2
3. Na wypadek braku dokonania przez Przedsiębiorcę na rzecz RARR zapłaty zaliczki, o której mowa ust. 2
powyżej, w umówionym terminie – RARR uprawniony jest, bez wyznaczania dodatkowego terminu,
od umowy odstąpić (tak względem Przedsiębiorcy, jak i Wykonawcy), a prawo to wykonać może w terminie
30 dni od zawarcia umowy; w takim przypadku wykonanie prawa odstąpienia przez RARR względem
Wykonawcy nie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez RARR na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia
ani w całości, ani w części, ani obowiązkiem zapłaty przez RARR na rzecz Wykonawcy tytułem
odszkodowania.3
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej - płatne będzie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia
wydania Przedsiębiorcy wyników badań/usług - przelewem na rachunek bankowy RARR, na podstawie
wystawianej przez RARR faktury VAT.
5. Za datę zapłaty, strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego RARR.
6. Przedsiębiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną, na adres e-mail: ……….

2
3

W zawieranej umowie – usunąć, jeżeli nie przewiduje się pobierania zaliczki.
W zawieranej umowie – usunąć jeżeli nie przewiduje się pobierania zaliczki.
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§ 6.
1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, oraz po dokonaniu zapłaty,
o której mowa w § 5 ust. 1 – RARR zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, którego wysokość
zostanie określona przez Wykonawcę po wykonaniu badań/ usług, w oparciu o szacunkową wysokość
wynagrodzenia określoną w Zamówieniu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie to nie będzie wyższe niż
110 % kwoty wynagrodzenia netto określonej w Zamówieniu. W przypadku wykonania zobowiązania
przez Wykonawcę i braku zapłaty, o której mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca uprawniony jest do dochodzenia
zapłaty jedynie od Przedsiębiorcy.
2. Specyfikacja kosztów wykonania badań/ usług stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
3. RARR zobowiązuje się do uiszczenia Wykonawcy zaliczki w wysokości …. % wynagrodzenia netto
określonego w Zamówieniu, to jest w wysokości ……………….. (……………………………....) złotych brutto –
w tym ……………….. (…………………....) VAT - w terminie 7 dni od dnia uznania rachunku bankowego
RARR przelewu zaliczki od Przedsiębiorcy; przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
…………………………………………………………….………… Po otrzymaniu zaliczki na konto bankowe –
Wykonawca wystawi RARR fakturę zaliczkową na kwotę wpłaconej przez RARR zaliczki.4
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej - płatne będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. RARR wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną, na adres e-mail: ………….
§ 7.5
1. Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany przystąpić do wykonywania usługi, o której mowa w § 1 ust. 1
Umowy - dopiero po uznaniu rachunku bankowego Wykonawcy kwotą zaliczki, o której mowa w § 6 ust. 3.
2. RARR zobowiązany jest to zapłaty Wykonawcy zaliczki, o której mowa w § 6 ust. 3 - dopiero po uznaniu
rachunku bankowego RARR kwotą zaliczki, zapłaconej przez Przedsiębiorcę, o której mowa w § 5 ust. 2.
3. Na wypadek braku dokonania przez RARR na rzecz Wykonawcy zapłaty zaliczki, o której mowa w § 6 ust. 3,
w terminie 21 dni od zawarcia umowy – Wykonawca uprawniony jest, bez wyznaczania dodatkowego
terminu, od umowy odstąpić, a prawo to wykonać może w terminie 25 dni od zawarcia umowy; w takim
przypadku wykonanie prawa odstąpienia przez Wykonawcę nie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez RARR
na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ani w całości, ani w części, ani obowiązkiem zapłaty przez RARR
na rzecz Wykonawcy tytułem odszkodowania.
§ 8.6
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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
W zawieranej umowie – usunąć jeżeli nie przewiduje się pobierania zaliczki.
W zawieranej umowie – usunąć jeżeli nie przewiduje się pobierania zaliczki, a kolejnym paragrafom – nadać właściwe
numery.
6 Zapisy tego paragrafu dotyczą umów zawieranych z przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi, w tym z wspólnikami
spółek cywilnych lub reprezentacji strony przez pełnomocnika lub prokurenta; w pozostałych przypadkach – zapisy tego
paragrafu należy z treści zawieranej umowy usunąć, a kolejnemu paragrafowi – nadać właściwy numer.
4
5
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem
od Przedsiębiorcy danych osobowych – podaje się następujące informacje:
1) administratorem danych osobowych jest: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą
w Rzeszowie, nr KRS: 0000008207, adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, adres e-mail:
sekretariat@rarr.rzeszow.pl
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych : iod@rarr.rzeszow.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu zawarcia umowy z osobą,
której dane dotyczą i wykonania tej umowy; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wykonania
ciążących na administratorze obowiązków prawnych dotyczących faktur oraz innych dokumentów
związanych ze zobowiązaniami podatkowymi ; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu
dochodzenia lub odpierania roszczeń w związku z tą umową .
4) odbiorcami danych osobowych będą: Politechnika Rzeszowska w ramach podjętej z RARR współpracy
w celu realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, podmioty świadczące na rzecz
administratora usługi prawne lub finansowo-księgowe, usługi doradcze, usługi informatyczne, usługi
pocztowe lub kurierskie; dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i dalej aż do przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy lub zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń, przez okres
trwania obowiązku przechowywania faktur i innych dokumentów związanych z zobowiązaniami
podatkowymi, jednak nie krócej niż do upływu 20 lat licząc od dnia zakończenia realizacji odpowiednio
projektów nr POPW.01.03.00-18-040/09 „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego
(PPNT) – II etap;
6) osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do: uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane
osobowe jej dotyczące oraz uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących; żądania
sprostowania dotyczących jej danych osobowych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych - a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki
usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe były
przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator – z zastrzeżeniem wyłączeń dla tego prawa wynikających z art. 17 ust. 3 RODO; żądania
ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: osoba, której dane dotyczą kwestionuje
prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych
danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już
danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1
lit) f RODO osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia sprzeciwu;
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy, w tym RODO;

Strona 7 z 9

8) podanie danych osobowych jest warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy i zawarcia umowy;
konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości jej zawarcia.
§ 9.
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują właściwe przepisy
prawa polskiego, w tym przypisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. RARR oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. z dnia 13 grudnia 2018
r., Dz. U. z 2019 r., poz. 118).
4. Wykonawca oświadcza, że posiada status / nie posiada statusu7 dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 118).
5. Przedsiębiorca oświadcza, że posiada status / nie posiada statusu8 dużego przedsiębiorcy w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 118).
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej umowy, strony
poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo według siedziby RARR.
7. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Zamówienie nr …………………;
2) Załącznik nr 2 - Wzór protokołu wydania wyników badań/ usług;
3) Załącznik nr 3 - Specyfikacja kosztów wykonania badań/ usług.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

7
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RARR:

Wykonawca:

Przedsiębiorca:

Miejscowość i data oraz podpis:

Miejscowość i data oraz podpis:

Miejscowość i data oraz podpis:

W zawieranej umowie – niewłaściwe usunąć.
W zawieranej umowie – niewłaściwe usunąć.
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Załącznik nr 2 - Wzór protokołu wydania wyników badań/ usług
do Umowy dotyczącej wykonania badania/ usługi nr ………….…
w Laboratorium Badawczym zawartej w dniu ……………

PROTOKÓŁ WYDANIA WYNKIÓW BADAŃ/ USŁUG
sporządzony w dniu ………………….., pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………..zwaną/ym dalej Przedsiębiorcą
a
Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, zwaną dalej Wykonawcą,

Przedsiębiorca i Wykonawca zgodnie stwierdzają co następuje:
1. W dniu ………….. – Wykonawca wydał Przedsiębiorcy wyniki badań/usług wykonanych zgodnie
z zawartą pomiędzy stronami umową dotycząca wykonania badania/usługi nr ……………………..,
w Laboratorium Badawczym, którą strony zawarły dnia ………………;
2. Badania/ usługi zostały wykonane w dniu............................., przez następującego/ych Pracownika/ów
Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….…..…….………….
3. Badania/usługi zostały wykonane należycie i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Przedsiębiorca
nie wnosi względem wykonach badań/ usług i wydawanych wyników badań/ usług żadnych zastrzeżeń/
Zastrzeżenia Przedsiębiorcy względem wykonach badań/ usług i wydawanych wyników badań/ usług:
……………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………;
4. Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Przedsiębiorca:
Miejscowość i data oraz podpis

Wykonawca:
Miejscowość i data oraz podpis

*Niewłaściwe - skreślić.
Podpisy stron umowy, do której sporządzany jest Załącznik nr 2:
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