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UMOWA – ZLECENIE 

zawarta w dniu …………………. 2022 r. w Poznaniu pomiędzy: 

Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym w Poznaniu, ul. Władysława 

Węgorka 20 zwanym dalej Zleceniodawcą/Stroną, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………. 

a  

imię, nazwisko, adres zamieszkania, zwanym dalej Zleceniobiorcą/Stroną  

 

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

realizowanego zgodnie z procedurami wewnętrznymi w Instytucie Ochrony Roślin-PIB - nr 

postępowania: IOR-PIB/ZP/U/Prac.B+R/FertiUp/2022 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca podejmuje się wykonywać Wykonanie prac badawczych i 
zadań na stanowisku: Technik B+R w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego 
„Wspomaganie rozwoju i odporności roślin przy zastosowaniu nawozów płynnych 
wzbogaconych o związki bioaktywne. Akronim: „FertiUp” w ramach Poddziałania 1.1.1 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie przewidzianym do realizacji 
przez IOR-PIB w terminie od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r. 

 

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

 

Główne prace badawcze i zadania do wykonania w ramach projektu na w/w stanowisku: 

 Współpraca z zespołem Zakładu Mykologii IOR-PIB w celu opracowania uniwersalnej 

reprezentacji problemu - zapewnienie wiedzy naukowej w zakresie: wykonywania technicznych 

prac związanych z przygotowaniem produktów do analiz, wyborem roślin, rozlewem pożywek 

mikologicznych.  

 Pobór roślin z poletek.  

 Prace umożliwiające dezynfekcję powierzchni używanej w przestrzeni laboratoryjnej.  

 Zestawienie statystyczne wyników analiz i wstępna obróbka dokumentacji projektowej. 

 
Lokalizacja: siedziba Zleceniodawcy (Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy w 
Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20), siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce uzgodnione przez 
obie strony 
 
Wynagrodzenie: miesięczne, na podstawie rachunku i podpisanego protokołu zrealizowanych i 
odebranych przez Kierownika Projektu prac w postaci Karty Pracy. 
 
Forma zatrudnienia:  umowa zlecenia 
 

 

3. Usługi w ramach obowiązków wynikających z przedmiotu Umowy będą wykonywane 

systematycznie i sukcesywnie w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez Zleceniodawcę. 

§2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać prace wymienione w § 1 osobiście w terminie od dnia 

1 października 2022 r. do dnia 31 listopada 2023 r., z zastrzeżeniem, że odbiór cząstkowych prac 
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następować będzie w etapach miesięcznych – po zakończeniu danego miesiąca. 

§3 

1. Powierzenie wykonania tych prac osobie trzeciej jak również przelanie przypadającego z tytułu 

niniejszej umowy wynagrodzenia Zleceniobiorcy na rzecz osoby trzeciej może nastąpić jedynie za 

zgodą Zleceniodawcy. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać umowę z należytą starannością, sumiennie, w 

zgodności z obowiązującym prawem i umową o dofinansowanie oraz wytycznymi Zleceniodawcy w 

zakresie zgodnym z przedmiotem zapytania. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do 

należytego wykonywania niniejszej Umowy. 

4. Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku w 

wykonywanymi przez siebie czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, będące następstwem 

rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności. 

5. Zleceniodawca oświadcza, iż w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa zobowiązuje się 

współdziałać ze Zleceniobiorcą umożliwiając mu należyte wykonywanie przedmiotu niniejszej 

Umowy. 

6. Przedstawicielem Zleceniodawcy upoważnionym do koordynacji oraz odbioru prac Zleceniobiorcy 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia jest Kierownik Badawczy Projektu, 

……………………….  

§4 

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej Umowy płatne będzie cyklicznie, za dany miesiąc, w 

wysokości wynikającej z iloczynu liczby przepracowanych godzin (max. 35 godzin) i ceny za 1 

godzinę pracy … (słownie: …) złotych brutto. 

2. Z wynagrodzenia powyższego potrącone zostaną przypadające do zapłaty wszystkie należne 

zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zamawiającego i z 

wszystkimi narzutami. 

§5 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 płatne będzie w ciągu 7 dni po przedłożeniu przez 

Zleceniobiorcę rachunku i dokonaniu odbioru wykonanej pracy przez osobę upoważnioną przez 

Zleceniodawcę – Kierownika Badawczego Projektu, ……………….  ((protokołu odbioru prac 

zrealizowanych w danym miesiącu  w postaci Karty Czasu Pracy podpisanej bez zastrzeżeń). 

2. Wynagrodzenie przysługujące Zleceniobiorcy płatne będzie przez Zleceniodawcę, z zastrzeżeniem 

pkt. 1, przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy (Nazwa banku: …,  Nr 

rachunku: ……) w ciągu 7 dni od daty doręczenia rachunku Zleceniodawcy.  

3. Wynagrodzenie powyższe wyczerpuje wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy z tytułu wykonania pracy 

określonej w § 1 Umowy . 

§6 

W razie niewykonywania przez Zleceniobiorcę zadań wynikających z zawartej umowy, Zleceniodawca 

ma prawo odstąpić od Umowy bez potrzeby wyznaczania nowego terminu realizacji i domagać się 

zapłaty kary umownej w wysokości 20 % sumy brutto wynikającej z formuły zastosowanej w § 4.1 

niniejszej umowy (za 35 godzin pracy), albo nie zwalniając Zleceniobiorcy od wykonania powierzonej 

pracy, zażądać od niego zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2 % sumy brutto wynikającej z formuły 

zastosowanej w § 4.1 niniejszej umowy (za 35 godzin pracy) za każdy dzień zwłoki (z wyjątkiem niedziel 

i świąt) i wyznaczyć nowy termin wykonania pracy. 
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§7 

1. W trakcie obowiązywania Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w bezwzględnej 

tajemnicy i nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody 

Zleceniodawcy informacji dotyczących realizowanego Projektu. 

2. Strony zgodnie oświadczają, ze zobowiązują się do zachowania w bezwzględnej tajemnicy 

wszelkich warunków, przedmiotu, treści, sposobu wykonywania i skutków Umowy. Ujawnienie treści 

Umowy osobom trzecim jest możliwe tylko w sytuacji, gdy ze względu na szczególne okoliczności 

Strony pisemnie uznają to za konieczne, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. 

 

§8 

Strony nie mogą powoływać się na warunki pozaumowne, a ewentualne zmiany umowy powinny być 

stwierdzone na piśmie w postaci aneksów pod rygorem nieważności. 

§9 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy w miejscu siedziby 

Zleceniodawcy. 

§10 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Zleceniobiorca, a drugi Zleceniodawca. 

 

 

 

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

  podpis Zleceniobiorcy podpis i pieczęć Zleceniodawcy  

* – niepotrzebne skreślić 

 


