
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA NR .......................................... 

Zawarta w dniu ....................... we Wrocławiu pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 

REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

............................................. - dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

Uniwersytetu Wrocławskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego  

zwanym dalej "Zamawiającym" 

 

a 

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

zwanym dalej "Wykonawcą" 

zwanymi także łącznie stronami. 

 

Umowa została zawarta na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem 

nr 99/2014 Rektora UWr z dnia 5 sierpnia 2014r., tj. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu 

wrocławskiego z 12.06.2017 z poźn.zm.) 

Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 1 

1. Przedmiotem i celem niniejszej Umowy jest określenie warunków realizacji zamówienia na 

wykonanie pomiarów oraz obliczeń niezbędnych do wykonania modelu dna rzeki. 

2. Zakres prac, do których Wykonawca jest zobowiązany składa się z: 

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

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z: 

a. warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa; 

b. warunkami określonymi w Umowie; 

c. zasadami rzetelnej wiedzy;  

d. z najwyższą starannością zawodową. 

4. Termin wykonania usługi: ............................ od daty zawarcia umowy. Za datę zawarcia 

umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez Zamawiającego 

egzemplarza umowy. 



 

 

5. Strony ustalają, że w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac termin 

obowiązywania umowy zostanie przedłużony w drodze aneksu do umowy zawartego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. Starannego i terminowego realizowania obowiązków określonych w niniejszej umowie. 

b. Pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach dla terminowej realizacji Umowy.  

c. Ponoszenia kar i sankcji nakładanych przez zewnętrzne jednostki kontrolujące, a wynikające z 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy i nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w 

tym zakresie. 

2. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania umowy oraz jej jakość i upoważnia 

do wykonania tych czynności swojego przedstawiciela: ............................................  

3. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się:  

W imieniu Zamawiającego:  ...................................... 

W imieniu Wykonawcy: .................................................. 

 

§ 3 
 1. Strony uzgadniają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

kwocie: 

.................... zł  netto  

VAT 23%  ................. zł 

razem brutto ................ zł 

Słownie: ................................................ złotych 

 2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 

 3. Zapłata Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół sporządzony przez Strony 

zgodnie z §4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy ujawniony na fakturze VAT zgodny 

będzie z rachunkiem bankowym ujętym w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego odsetek ustawowych.  

 6. Wszelkie należności wynikające z niniejszej Umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji 

wierzytelności (w tym również odsetki) i jako takie nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

 7. W przypadku wprowadzenia przez Zmawiającego zmian do wykonywanych prac, powodujących 

zwiększenie zakresu i kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę Strony ustalą 

dodatkowe wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tego tytułu w drodze odrębnej umowy. 

§ 4 

 1. W terminie maksymalnie 14 dni od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu 

Strony sporządzą protokół odbioru, zwany dalej „protokołem”.  



 

 

 2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

 a. datę i miejsce jego sporządzenia; 

 b. stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia, 

 c. inne postanowienia. 

 3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że 

przedmiot umowy wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony. 

 4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy 

stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 14 dni w celu usunięcia stwierdzonych protokołem wad. 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez 

osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

 5. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający może 

od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są istotne, może obniżyć 

wynagrodzenie w odpowiednim stosunku do wartości utraconej oraz zapłaty kary umownej 

określonej w §5 ust. 3 

 

§ 5 

1. Za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

3 ust. 1, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4. Jeśli opóźnienie będzie trwało 

dłużej niż 14 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 4 ust. 5, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1.  

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wyłącznie na 

podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz pod warunkiem, iż pomiędzy 

Zamawiającym, a podwykonawcą nie występują żadne powiązania osobowe lub kapitałowe. W 

takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie 

podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie własne. Niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy 

będzie traktowane jak niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z 

realizacją przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zamówienia 

Wykonawca odpowiada jak za własne.  

6. W przypadku naruszenia postanowień ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiedzy o takim powierzeniu.  

7. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.  



 

 

8. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone 

wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.  

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie licencje, jak również inne zezwolenia wymagane 

przez prawo do dostarczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 powyżej.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami właściwymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia,  

o którym mowa w § 1 powyżej. 

3. Wykonawca oświadcza również, że posiada niezbędną infrastrukturę techniczną i laboratoria do 

przeprowadzenia badań niezbędnych do wykonania zamówienia, o którym mowa w § 1 powyżej. 

4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że jego sytuacja finansowa i ekonomiczna gwarantuje 

pomyślną realizację zamówienia, o którym mowa w § 1 powyżej. 

5. Wykonawca oświadcza również, że nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, 

restrukturyzacyjnego, w stanie upadłości lub likwidacji. 

 

§ 7 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji  (z wyjątkiem 

informacji powszechnie znanych, pozyskanych przez Strony w sposób zgodny z prawem), jakie 

uzyskały w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej 

Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie 

są traktowane przez drugą Stronę. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem 

lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę 

ma traktować jako poufną. 

3. Strony zobowiązane są do ochrony poufności informacji, których dotyczy ustęp 1 powyżej, 

zarówno w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jak i po zakończeniu okresu realizacji 

niniejszej Umowy. Z obowiązku zachowania poufności w wyżej wskazanym okresie nie zwalnia 

Stron rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakiegokolwiek powodu niniejszej Umowy. 

4. Każda ze Stron zobowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania 

postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej 

zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną. 

5. Przekazanie przez Strony informacji poufnej osobom nie będącym pracownikami Stron możliwe 

jest jedynie za obopólną zgodą Stron i po podpisaniu stosownej umowy o poufności. 

6.  Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy sytuacji, w których przepisy bezwzględnie 

obowiązującego prawa zwalniają Strony z obowiązku zachowania poufności informacji, w 

szczególności w sytuacji pisemnego zgłoszenia odpowiedniego żądania przez organy ścigania, 

sądy lub organy podatkowe, zgodnie z przepisami prawa. 



 

 

7. W przypadku naruszenia przez Stronę obowiązku zachowania poufności, druga Strona jest 

uprawniona do żądania od niej odszkodowania obejmującego zarówno rzeczywiste straty, jak i 

utracone korzyści. 

§ 8 

Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej 

działalności gospodarczej, zmianie adresu firmy, adresu zamieszkania właściciela i 

współwłaścicieli, wszczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oraz innych 

okolicznościach mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy pod rygorem skutków 

prawnych zaniechania, w tym uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres 

podany przez Wykonawcę. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne lub 

bezskuteczne, pozostałe postanowienia umowy pozostaną w mocy, a takie nieważne lub 

bezskuteczne postanowienie zostanie zastąpione przez odpowiedni przepis prawa cywilnego, 

przy czym Strony niezwłocznie przystąpią do rozmów celem zastąpienia takiego nieważnego lub 

bezskutecznego postanowienia, postanowieniem ważnym i skutecznym, o możliwie zbliżonej 

treści. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Wszystkie załączniki i aneksy do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej Umowy 

rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

……………………………………                                  ………………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY                                   WYKONAWCA 

 

 

 

Umowę otrzymano dnia ............................ 

 

 

 


