Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 01/WPD106/2019

UMOWA Nr ……
(dalej: „Umowa”)
zawarta w dniu …………. 2019 roku w Warszawie, pomiędzy:

WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089
Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000693186, NIP: 5252721500, REGON: 368226325, reprezentowaną przez
Mariusza Olejniczaka – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji
zwaną dalej „Zamawiającym".
a
………………………………, zam. ul …………………… posiadającym numer PESEL:
…………………………………………………………/ wpisanym do ………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą".
Spółka oraz Pracownik łącznie zwani są „Stronami", a każdy osobno „Stroną".

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi Pisarza medycznego (dalej: „Usługi”)
w ramach realizacji prac B+R zaplanowanych w projekcie pod roboczym tytułem „Innowacyjne
podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”, ubiegającym
się o dofinansowanie w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 - „Szybka Ścieżka”,

§2
Warunek
Niniejsza umowa zawarta jest pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytetu
I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa na realizację projektu polegającego na stworzeniu i późniejszym
skomercjalizowaniu innowacyjnego rozwiązania dedykowanego jednostce chorobowej: rak
trzustki pod roboczym tytułem „Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające
krytyczne potrzeby medyczne”
§3

Zakres świadczonej usługi
1. Zakres Usługi określonej w § 1 obejmuje:
a) Opracowywanie dokumentacji regulacyjnej, w tym m.in. broszury badacza,
dokumentacji informacyjnej na spotkania doradcze z agencjami regulacyjnymi,
wniosków regulacyjnych,
b) Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji badania klinicznego, w tym
m.in. opracowywanie informacji, formularzy, kwestionariuszy, rejestrów, instrukcji
i opisów w procedurach medycznych, kart obserwacji klinicznej,
c) Gromadzenie i wsparcie analizy statystycznej danych z badań przedklinicznych,
d) Współpraca podczas przetwarzania danych medycznych, w tym wsparcie analiz
statystycznych,
e) Opracowywanie raportów i sprawozdań, w tym m.in. raportów z badań klinicznych,
raportów okresowych i końcowych, raportów z oceny bezpieczeństwa,
f) Organizacja dokumentacji w ramach realizowanych prac,
g) Gromadzenie, opracowywanie i analiza danych literaturowych w zakresie zbieżnym
z tematyką realizowanego projektu,
h) Przygotowywanie i redagowanie prezentacji i opracowań naukowych, w tym m.in.
publikacji i doniesień konferencyjnych,
i) Opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
j) Współpraca z zespołem badawczym i personelem zarządzającym w zakresie
niezbędnym do realizacji usługi.
§4
Warunki realizacji Umowy
1. Podstawowym miejscem świadczenia Usługi jest siedziba Zamawiającego.
2. Na wniosek własny lub Zamawiającego Wykonawca może świadczyć Usługi poza siedzibą
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie
Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować Usługi z należytą starannością.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje
niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, oraz, że nie istnieją przeszkody prawne
i faktyczne uniemożliwiające wykonanie przez niego obowiązków.
5. Świadczenie Usługi przez Wykonawcę powinno odbywać się w oparciu o zakres usługi
badawczej, jego aktualizację lub wytyczne przekazane przez Zamawiającego.
6. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego, oprócz wypłaty wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, należy współdziałanie z Wykonawcą w celu umożliwienia prawidłowego
wykonywania przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności w sposób odpowiadający
warunkom określonym w Umowie oraz z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem wymogów określonych na podstawie
umowy o dofinansowanie Projektu.

§5
Okres obowiązywania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 15 miesięcy zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszej Umowie.
2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Usługi z dniem ………………… roku.
§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc należytego wykonania Usługi
w wysokości ……………. zł brutto miesięcznie (słownie: ……………………………).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Usługi w wymiarze nie mniejszym niż 100
godzin miesięcznie.
3. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca zobowiązuje się przedstawiać
Zamawiającemu raport miesięczny (dalej: „Raport miesięczny”) zawierający zestawienie
wykonanych w danym miesiącu czynności, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
Umowy.
4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie przedłożenie przez Wykonawcę prawidłowo
wystawionego rachunku/faktury.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionego przez Wykonawcę
rachunku/faktury, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru prac
wykonanych w danym miesiącu (dalej: „Protokół Odbioru Prac”), sporządzonego wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 wraz z ewidencją godzin świadczonej usługi
sporządzonej przez Wykonawcę, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, zgodnie
z obowiązkiem z art. art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
6. Wynagrodzenie wypłacane będzie na rachunek bankowy nr …………………… prowadzony
przez …………………………, raz w miesiącu, z dołu, do dnia 10-go następnego miesiąca
kalendarzowego, za który należne jest wynagrodzenie.

§7
Zakaz konkurencji
1. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej
przez okres obowiązywania niniejszej Umowy.
2. Przez działalność konkurencyjną rozumie się jakąkolwiek działalność sprzeczną
z interesem Zamawiającego, a w szczególności:
a) podejmowanie zatrudnienia w Podmiotach konkurencyjnych,
b) posiadanie, kontrolowanie, zarządzanie jakimkolwiek podmiotem konkurencyjnym, jak
też uczestniczenie w sposób pośredni lub bezpośredni w działalności takiego
podmiotu,
c) prowadzenie we własnym zakresie działalności konkurencyjnej,

3.

4.
5.

6.
7.

d) prowadzenie jakiejkolwiek działalności doradczej, osobiście lub za pośrednictwem
innych osób, która powodowałaby pozostawanie w jakimkolwiek związku faktycznym
lub prawnym z Podmiotem konkurencyjnym,
e) przyczynianie się do odejścia innego pracownika Zamawiającego lub zabieganie o jego
zatrudnienie,
f) wykorzystywanie tajemnic handlowych, produkcyjnych, organizacyjnych oraz innych
informacji poufnych dotyczących działalności Zamawiającego, w innym celu niż
świadczenie usług na rzecz Zamawiającego lub wykonywanie powierzonych
obowiązków.
Podmiot konkurencyjny oznacza osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy, spółkę,
fundację, lub jakąkolwiek inna osobę bez względu na jej formę prawną, której działalność
byłaby zbieżna z działalnością Zamawiającego, w szczególności podmiotu, którego
aktywność jest przejawiana w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym
i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się – chociażby częściowo –
z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej Zamawiającego.
Zakaz konkurencji obowiązuje również w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy,
bez względu na to która strona przyczyniła się do rozwiązania umowy.
Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji w okresie o którym mowa w ustępie
poprzedzającym, Zamawiający zobowiązuje się wypłacać Wykonawcy miesięczne
odszkodowanie w wysokości 60% ostatniego miesięcznego wynagrodzenia brutto,
płatnego do 29 dnia każdego miesiąca obowiązywania zakazu konkurencji, na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający może według swego uznania zwolnić Wykonawcę z obowiązku
przestrzegania zakazu konkurencji.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w pkt 4 niniejszego
paragrafu, jest on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości
60% rocznego wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę przed rozwiązaniem
przedmiotowej umowy. Zamawiający nie traci prawa do dochodzenia naprawienia szkody
przewyższającego wysokość kary umownej.

§8
Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego, o których dowiedział się w związku z realizacją Umowy,
nieprzeznaczonych przez Zamawiającego do publicznego rozpowszechniania, zarówno
w trakcie trwania Umowy jak i po jej wygaśnięciu.
2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji
o stosowanych przez Zamawiającego technologiach, organizacji pracy oraz sposobie
prowadzenia działalności handlowej, a także wszelkich poufnych danych dotyczących jego
kontrahentów.
3. Wykonawca nie będzie rozpowszechniał informacji, których rozpowszechnianie mogłoby
naruszyć dobre imię Zamawiającego.
4. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę informacji poufnych niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna

w wysokości 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każde naruszenie.
Niniejsza kara zostanie wypłacona Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia wezwania do
jej zapłaty.
5. Wypłacenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości poniesionych strat i utraconych
korzyści.
§9
Przeniesienie majątkowych praw autorskich
1. Wykonawca będzie informował niezwłocznie na piśmie Zamawiającego o dokonaniu
w trakcie realizacji pracy rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot prawa
własności intelektualnej.
2. Wykonawca oświadcza, iż wraz z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1 oraz
podpisanym przez strony Protokołem Odbioru Prac, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie na wszelkich znanych polach eksploatacji,
w szczególności:
a) wprowadzanie do pamięci komputera,
b) utrwalania w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach utworów, oraz ich
zwielokrotnianie, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach,
c) tworzenia kopii utworu dowolną techniką,
d) wprowadzanie do obrotu, w tym także poprzez sieć Internet,
e) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym
przeróbek i adaptacji utworu,
f) rozpowszechnianie utworu w nieograniczonym zasięgu terytorialnym, w tym między
innymi publiczne wystawienie, wyświetlenie, powielenie, wykonanie, odtworzenie oraz
nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, a także
każda inna forma udostępniania utworu.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych jak również udzielenie i przeniesienie
upoważnień i zezwoleń następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych, Zamawiający nabywa wyłączne prawo do
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do przedmiotu Umowy.

§ 10
Sposób komunikacji Stron
1. Osobami ze strony Zamawiającego, każdorazowo upoważnionymi do uzgadniania
z Wykonawcą szczegółowego zakresu prac są: Mariusz Olejniczak i Ewa Żak.
2. Strony Umowy ustalają następujące adresy do doręczeń oświadczeń i zawiadomień:
a) Wykonawca:

………………………………….

b) Zamawiający:
WPD Pharmaceuticals. Sp. z o.o.
ul. Żwirki I Wigury 101
02-089 Warszawa
e-mail:
mariusz.olejniczak@wpdpharmaceuticals.com, ewa.zak@wpdpharmaceuticals.com
3. Adresy email wymienione w ust. 2 mogą służyć jedynie do przesyłania powiadomień
i ustaleń o charakterze roboczym. Nie mogą służyć w żaden sposób do zmiany postanowień
Umowy i przesyłania innych, istotnych informacji, takich jak np. wypowiedzenia Umowy.
W przypadku istotnej dla Umowy korespondencji, powinna być ona dostarczana drogą inną
niż elektroniczna.
4. W przypadku zmiany danych korespondencyjnych każda ze Stron zobowiązana jest do
powiadomienia o tym drugiej Strony na piśmie, wskazując jednocześnie datę od której
zmiana danych korespondencyjnych będzie obowiązywać.
5. W przypadku niewykonania obowiązku określonego w ust. 4 zawiadomienia lub
oświadczenia złożone na adres dotychczasowy Strony traktować będą jako skutecznie
doręczone.

§ 11
Warunki rozwiązanie Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w szczególności gdy Wykonawca:
a) działa na szkodę Zleceniodawcy,
b) rażąco naruszy obowiązki wynikające z Umowy,
c) nie świadczy Usługi terminowo lub nie jest w stanie jej świadczyć w sposób prawidłowy,
d) powierzył świadczenie Usług osobie trzeciej bez zgody Zleceniodawcy,
e) wykorzystał zasoby Zleceniodawcy do świadczenia usług na rzecz innych podmiotów.

§ 12
Warunki zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy oraz
określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy, w szczególności
aneksu dotyczącego:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie
dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod
warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy
i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów Umowy, do których się odnosi,

b) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr
POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań
objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację
Umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów Umowy, do
których się odnoszą,
c) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania Umowy, o ile nie zwiększy
to kwoty wynagrodzenia,
d) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji
zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

e)

f)

i.

zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

ii.

zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

iii.

wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie,

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące
warunki:
i.

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i

ii.

wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,

Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
wykonawca:
i.

na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru
Umowy,

ii.

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian
umowy,

iii.

w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem
jego podwykonawców,

g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest
mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie,

h) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
i)

wystąpienia siły wyższej,

j)

zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością
dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy.

2. Zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego
z realizacji części Projektu.
3. Zmiany terminu obowiązywania zawartej Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji
Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana.
4. Zmiana danych tj. zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz
innych danych identyfikacyjnych.
5. Zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający przetwarza dane osobowe Wykonawcy i/lub osób go reprezentujących w celu
wykonania Umowy, a także w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (np. archiwizacja, dochodzenie roszczeń). Dane
osobowe są chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
2. Dane osobowe podane w Umowie Wykonawca podaje dobrowolnie, jednakże niepodanie
tych danych uniemożliwia wykonanie Umowy.
3. Dane osobowe podawane przez Wykonawcę w toku wykonywania Umowy podawane są
dobrowolnie, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwi lub może uniemożliwić
wykonanie Umowy.
4. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Adresem kontaktowym w sprawie
ochrony danych jest adres e-mail: GDPR@wpdpharmaceuticals.com.
5. Zamawiający przetwarza dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przez
okres nie krótszy niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy, w żadnym
wypadku nie krócej niż upływ terminu przedawnienia roszczeń.
6. Wykonawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wykonawca ma także prawo do
wniesienia skargi do UODO zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia Umowy, łącznie z niniejszą klauzulą, wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy po
stronie Zamawiającego wymaga pisemnego zawiadomienia. Strony zgodnie ustalają, że
doręczenie zastępcze lub awizowane na adresy wskazane, jako adresy do doręczeń jest
skuteczne.
3. W sprawach nieuregulowanych w treści Umowy stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Strony zgodnie oświadczają, że ich wolą nie jest zawarcie umowy o pracę w rozumieniu
Kodeksu Pracy.
5. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Umowy są lub staną się nieważne lub
niewykonalne, nie narusza to obowiązywania pozostałych postanowień. Nieważne lub
niewykonalne postanowienia Umowy winny zostać zastąpione uregulowaniami, które
byłyby dopuszczalne i najbliższe zamierzonemu postanowieniu Stron, gdyby
bezskuteczność lub niewykonalność była Stronom znana. Obowiązuje to odpowiednio
w przypadku luki w niniejszej Umowie.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Podpis Zamawiającego

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Umowy

RAPORT ZA MIESIĄC…………………. roku
do umowy nr ……… z dnia ………
sporządzony przez ……………………………
w ramach projektu pt. „Innowacyjne podejście do terapii raka trzustki zaspokajające
krytyczne potrzeby medyczne”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytetu I: Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa.
Niniejszą Informację należy dostarczyć w wersji elektronicznej i papierowej wraz z
rachunkiem/fakturą w terminie
do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawanym
A. Opis prac zrealizowanych w bieżącym miesiącu sprawozdawczym
(min. 5 zdań)

B. Inne informacje i uwagi istotne dla realizacji projektu (jeżeli dotyczy).

Data sporządzenia:
…………………………

……………………………………………
………………………………………..
(podpis sporządzającego)
zatwierdzającego)

(podpis

Załącznik nr 2 do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
Wykonawca przekazuje Protokół częściowy/końcowy* w formie wydruku stanowiący
udokumentowanie przeprowadzonych prac w okresie ……………………………. z tytułu
wykonywania
umowy
nr…………
z
dnia
……………..
w związku ze świadczeniem usług Pisarza medycznego w ramach projektu pt. „Innowacyjne
podejście do terapii raka trzustki zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Komisja stwierdza zgodność/ niezgodność* przedstawionych danych w Protokole w stosunku
do danych przekazanych w raporcie miesięcznym.
Komisja stwierdza zgodność/ niezgodność* wykonania prac z umową nr …………………….
Poziom wykonania prac ocenia się następująco:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
………………………….…..
Prace wymagają/nie wymagają* dokonania poprawek/uzupełnień* (wskazać jakich):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
Termin wprowadzenia poprawek/zmian upływa z dniem:
………………………………………………………………
Komisja wnioskuje/ nie wnioskuje* o rozliczenie finansowe wykonanych prac zgodnie z
wartością wskazana w umowie nr……… z dnia…………….

Członkowie Komisji:
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
Protokół podpisano:
…………………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

