
KOMUNIKAT Nr 35/2021 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 19 marca 2021 r. 
 

w sprawie wzorów umów stosowanych w Uniwersytecie Wrocławskim 
 

Przekazuję do wiadomości i zalecam do stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim 
niżej wymienione wzory umów zawieranych z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych, które są dostosowane do przepisów powszechnie obowiązujących 
oraz do zarządzenia Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 marca 
2021 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnych zasad zawierania i realizacji umów 
cywilnoprawnych w Uniwersytecie Wrocławskim: 

 
1/ o bieżącą konserwację i naprawę sprzętu – w brzmieniu Załącznika Nr 1 do 

niniejszego komunikatu,  
2/ dostawy (jednorazowa) – w brzmieniu Załącznika Nr 2 do niniejszego komunikatu, 
3/ dostawy (wielokrotna) – w brzmieniu Załącznika Nr 3 do niniejszego komunikatu, 
4/ o wydanie utworu naukowego – w brzmieniu Załącznika Nr 4 do niniejszego 

komunikatu, 
5/ o dofinansowanie wydania publikacji pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego –  

w brzmieniu Załącznika Nr 5 do niniejszego komunikatu, 
6/ o wspólnym przedsięwzięciu wydawniczym – w brzmieniu Załącznika Nr 6 do 

niniejszego komunikatu, 
7/ darowizny – w brzmieniu Załącznika Nr 7 do niniejszego komunikatu, 
8/ użyczenia – w brzmieniu Załącznika Nr 8 do niniejszego komunikatu, 
9/ o utylizację – w brzmieniu Załącznika Nr 9 do niniejszego komunikatu, 
10/  o ochronę mienia – w brzmieniu Załącznika Nr 10 do niniejszego komunikatu,  
11/  na wykonanie usługi niszczenia dokumentacji – w brzmieniu Załącznika Nr 11  

do niniejszego komunikatu, 
12/  na organizację konferencji – w brzmieniu Załącznika Nr 12 do niniejszego 

komunikatu, 
13/  o sponsoring podczas konferencji – w brzmieniu Załącznika Nr 13 do niniejszego 

komunikatu, 
14/  konsorcjum (Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego 

projektu badawczego) – w brzmieniu Załącznika Nr 14 do niniejszego komunikatu, 
15/  powierzenia przetwarzania danych osobowych – w brzmieniu Załącznika Nr 15  

do niniejszego komunikatu. 
 
Tracą moc:  

1/ Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 października 2007 r.  
w sprawie wzorów umów stosowanych w Uniwersytecie Wrocławskim, w części dotyczącej 
umów:  

1/ o konserwację sprzętu – w brzmieniu Załącznika Nr 6 do komunikatu z dnia  
26 października 2007 r., 

2/ dostawy (jednorazowa) – w brzmieniu Załącznika Nr 7 do komunikatu z dnia  
26 października 2007 r., 

3/ dostawy (wielokrotna) – w brzmieniu Załącznika Nr 8 do komunikatu z dnia  
26 października 2007 r., 

4/ o wydanie utworu naukowego w formie książkowej – w brzmieniu Załącznika Nr 
9 do komunikatu z dnia 26 października 2007 r., 

5/ o dofinansowanie wydania publikacji pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego –  
w brzmieniu Załącznika Nr 10 do komunikatu z dnia 26 października 2007 r., 

6/ o wspólnym przedsięwzięciu wydawniczym – w brzmieniu Załącznika Nr 11 do 
komunikatu z dnia 26 października 2007 r., 

7/ o pracę naukowo – badawczą – w brzmieniu Załącznika Nr 12 do komunikatu  
z dnia 26 października 2007 r., 

8/ najmu – w brzmieniu Załącznika Nr 13 do komunikatu z dnia 26 października 
2007 r., 



9/ o usługi porządkowe – w brzmieniu Załącznika Nr 14 do komunikatu z dnia  
26 października 2007 r., 

10/  darowizny – w brzmieniu Załącznika Nr 15 do komunikatu z dnia 26 
października 2007 r., 

11/  dzierżawy – w brzmieniu Załącznika Nr 16 do komunikatu z dnia 26 
października 2007 r., 

12/  użyczenia – w brzmieniu Załącznika Nr 17 do komunikatu z dnia 26 
października 2007 r., 

13/  o utylizację – w brzmieniu Załącznika Nr 18 do komunikatu z dnia  
26 października 2007 r., 

14/  o ochronę mienia – w brzmieniu Załącznika Nr 19 do komunikatu z dnia  
26 października 2007 r. 

 
2/ Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2018 r.  

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
3/ Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 października 2019 r.  

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na wykonanie usługi niszczenia dokumentacji  
w Uniwersytecie Wrocławskim.    
 
 
 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 
R E K T O R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

  

UMOWA NR …………………… 

sporządzona w dniu………………………….…… pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział ………………………………………………… z siedzibą we 
Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301, (VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 
oraz  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym w dalszej części „Wykonawcą” 
zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami  
 
Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U…………) z uwagi na wartość zamówienia poniżej 
kwoty 130.000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.* 
 
Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ................) na podstawie ………………*1 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja i naprawa ……..……………………………… 
2. Szczegóły dotyczące zamówienia określa ………. - załącznik Nr 1 do umowy oraz 

…………. - załącznik Nr 2 do umowy ……………. stanowiące integralną jej część.   
 

§ 2 
1. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć ……….................. zł netto. 
2. Z tytułu świadczenia usług w ramach powyżej określonej wartości umowy Wykonawcy 

przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w kwocie: 
netto ..…………………………..……....…zł  
podatek VAT ….…………………..………zł   
brutto ……………..……………………..…zł  
(słownie:…………………………………... zł). 

 
§ 3 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, zawiera wszystkie koszty jakie powstaną w 
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w szczególności: koszty robocizny, 
dojazdu, wartość materiałów eksploatacyjnych zakupionych, zużytych w trakcie 
konserwacji, koszty uzupełnienia oraz usunięcia i unieszkodliwienia materiałów 
eksploatacyjnych, wszystkie opłaty i podatki.  

2. Koszty części zamiennych koniecznych do naprawy sprzętu pokrywa Zamawiający. 
                                                           
* należy wybrać właściwe 
 



 
§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie usług wymienionych w § 1 należy:  
1) przystąpienie do naprawy zleconej usługi w ciągu ….. od momentu zgłoszenia;  
2) ……… 

2. Naprawy oraz diagnostyka sprzętu dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego.  
W razie braku możliwości naprawy w miejscu siedziby Zamawiającego, sprzęt będzie 
przewożony przez Wykonawcę na jego koszt.  

3. Zgłoszenie naprawy przez Zamawiającego następować będzie …….. . 
 

§ 5 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od ………………..….…. do …………….., lub do 
wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, 
na jaki umowa została zawarta. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania 
limitu kwotowego określonego § 2 ust. 1 z prawem obniżenia wartości umowy, bez prawa 
Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu, w tym kar, 
odszkodowań lub innych należności. 

 
§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w 
§ 2 ust. 2, przelewem bankowym w ciągu …… dni od daty otrzymania faktury, 
wystawionej na koniec danego miesiąca, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w fakturze. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru usług, 
potwierdzający należyte wykonanie usług w okresie rozliczeniowym, zatwierdzony 
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również 
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: 
Wykaz). 

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 5 powyżej, opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w 
Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 
płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

 
§ 7 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane naprawy na okres …….. od daty 
wykonania usługi, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku 
dostarczenia koniecznych do wykonania naprawy/wymiany materiałów lub części 
gwarancji na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie 
krótszy niż …………., liczonej od daty wykonania naprawy, potwierdzonej przez 
przedstawiciela Zamawiającego w stosownym protokole odbioru usługi. 



2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

3. W przypadku niestarannego lub wadliwego wykonania usługi albo niewykonania 
obowiązków wynikających z umowy, w szczególności określonych w § 4 ust. 1, 
Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego 
usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie do ………. od daty zgłoszenia. 

4. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się do 
pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu, a w razie nieprawidłowego 
wykonania usługi powodującego niedającą się usunąć awarię/usterkę sprzętu, także 
do pokrycia kosztów jego wymiany na nowy.  

5. W przypadku nieprzystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie określonym w 
ust. 3 powyżej, Zamawiający usunie je we własnym zakresie i kosztami obciąży 
Wykonawcę, co nie spowoduje utraty praw z gwarancji.  

 
§ 8 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji umowy w stosunku do terminów wskazanych w § 
4 ust. 1 i § 7 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
….% wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia.  

2. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z 
powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność albo w przypadku 
wypowiedzenia lub odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, 
za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości …….%  wartości netto umowy, określonej 
w § 2 ust. 1. 

3. Kary umowne przewidziane powyżej mają charakter kumulatywny. Zamawiający ma 
prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości 
poniesionej szkody.  

4. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na 
podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, 
aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości 
zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, 
księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez 
Zamawiającego.  

 
§ 9 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą 
przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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 dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych RODO). 



2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO.  

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.  

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 
realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.  

 
§ 11 

1. Oprócz przypadków opisanych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w całości lub w części w przypadku: 
1) stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę i 

pomimo pisemnego wezwania do właściwego jej wykonania i wyznaczenia 
dodatkowego ……… terminu, sposób działania Wykonawcy nie uległ zmianie, 

2) zaniechania realizacji Umowy, bez uzasadnionej przyczyny i w sposób 
nieprzerwany nierealizowania jej przez okres …… dni kalendarzowych, 

3) gdy suma kar umownych przekroczy …..% wartości netto umowy określonej w § 2 
ust. 1, 

4) gdy zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa 
powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy, 

7) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003r. 
Prawo upadłościowe (Dz. U. .............), niewypłacalności lub zagrożenia 
niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. ...................). 

2. Niezależnie od postanowień dotyczących odstąpienia od umowy, Zamawiający może 
wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminach określonych w umowie lub 
nienależytego wykonania umowy, pomimo wezwania do jego wykonania lub 
usunięcia nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 
krótszym jednak niż …. dni i upływu tego terminu. 

 
§ 12 

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

2. Spory, wynikające na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązane na drodze 
polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 13 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: 
…………………………………………………………………………………………..  



2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: 
...................................................................................................................... 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy określonych powyżej wymaga 
poinformowania drugiej strony na piśmie i nie stanowi zmiany umowy.  

 
§ 14 

Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy w tym 
okresie gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie 
prawnej formy prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego lub 
restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także adresów 
zamieszkania właścicieli firmy pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję 
wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 
§ 15 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również jej wypowiedzenie lub 
odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę 
podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy.  

3. Umowa niniejsza została sporządzona w …………… jednobrzmiących egzemplarzach, w 
tym …… egzemplarze dla Zamawiającego i …… dla Wykonawcy. 

 
Załącznik Nr 1 - …………………………. 
Załącznik Nr 2 - …………………………. 

 
      ………………………………                                  ……………………………… 
            Zamawiający                                                  Wykonawca 

 
 

Data zawarcia umowy 
……………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
 
 

UMOWA NR …………………… 

sporządzona w dniu………………………….…… we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział …………………………………………………z siedzibą we 
Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301, (VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 
oraz  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym w dalszej części „Wykonawcą” 
zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami  
 
Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U…………) z uwagi na wartość zamówienia poniżej 
kwoty 130.000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.* 
 
Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ................) na podstawie ………………*2 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ……………………………………………………………………. 
2. Szczegóły techniczne dotyczące zamówienia określa ………. - załącznik Nr 1 do umowy 
oraz …………. - załącznik Nr 2 do umowy ……………. stanowiące integralną jej część.   

 
§ 2 

1. Za przedmiot zamówienia określony w § 1 strony ustalają wynagrodzenie umowne 
zgodne z przedstawioną ofertą :  

        netto           …………………..  PLN 
        Vat                     ………………....   PLN 
        brutto          …………………..  PLN 
Słownie:  …………………………..................……………………………………………………………….złotych. 
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym:  
……………………………………………………………………………………………………….………………..… 
3. Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom. 
4. Zamawiający nie udziela zaliczek.  
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby jednostek  
Zamawiającego:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 3 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) dokonanie wizji lokalnej - jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia - w 

miejscu wskazanym przez bezpośredniego odbiorcę przedmiotu umowy, 
określenie na piśmie wymogów do spełnienia przez Odbiorcę warunkujących jej 

                                                           
* należy wybrać właściwe 



dostawę, instalację oraz sprawność i efektywność pracy - najpóźniej na 14 dni 
przed dostawą oraz potwierdzenie na piśmie spełnienia tych warunków, 

b) przeprowadzenie szkolenia obsługi przedmiotu umowy w zakresie montażu, 
uruchomienia i eksploatacji - najpóźniej do 14 dni od dostawy – jeżeli wymaga 
tego przedmiot zamówienia, 

c) zapewnienia takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, 
by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu 
do miejsca dostawy. 

2. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu - najpóźniej na 24 godziny przed 
dostawą. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych stron. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie określał: 
1) datę odbioru technicznego, 
2) markę urządzenia, 
3) numer urządzenia, 
4) czas instalacji, montażu i uruchomienia, 
5) przeszkolenie personelu – jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia, 
6) stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia, 
7) inne postanowienia. 

4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z 
powodu wad, nie sporządza się protokołu odbioru a Zamawiający przekazuje 
Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń. 

5. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę przedmiotu 
zamówienia wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

6. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie 
zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

7. Wykonawca dostarczy wraz z  przedmiotem zamówienia: 
1) instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim oraz katalog części 

zamiennych, 
2) świadectwo potwierdzające zużycie do produkcji bezpiecznych materiałów, 
3) atesty, certyfikaty Unii Europejskiej EC zezwalające na jej używanie w Polsce, 

metki fabryczne, etykiety, itp, 
4) dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym 

(kartę gwarancyjną). 
8. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania sprawności dostarczonego towaru w 

sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu …………………………..…. dni roboczych od daty ich 
wydania. 

9. Za dzień wydania uważa się dzień, w którym dostarczony towar został wydany, 
zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę. 

10. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwy towar Wykonawcy, 
na jego koszt, który wymieni go w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź 
też uzupełni  braki w tym terminie.  

 
§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze 
specyfikacją techniczną. 

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z 
przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez 
Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu 
terminu obowiązywania gwarancji. 

 
§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na 
okres ………………...  miesięcy. 

2. Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części oraz pracę i dojazd 
serwisu. 



3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu 
umowy. 

4. Czas reakcji na zgłoszenie wady (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego 
użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) w terminie nie 
dłuższym niż ……… dni od zgłoszenia usterki. 

5. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż ….. dni licząc od 
dnia zgłoszenia usterki. 

6. Jeżeli usługi gwarancyjnej, ze względów technicznych, nie będzie można wykonać w 
siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze 
dostarczy do siedziby Zamawiającego serwisowany sprzęt. 

7. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy. 
8. Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na 

nowy wynosi ……… .  
9. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotu zamówienia lub usunięcia wad 

nie dopełni obowiązku wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad lub 
usunięcia wad w drodze naprawy w ciągu ….. dni, Zamawiający jest uprawniony do 
usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym 
inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. 

10. Utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w wyniku nieprawidłowej obsługi, 
przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione, z zastrzeżeniem ust. 9. 

11. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez: …………………………….…………….……………  
 

§ 6 
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w ciągu ……..dni od daty zawarcia umowy. Za datę 
zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez 
Zamawiającego egzemplarza umowy. 

 
§ 7 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia – 
określony w § 1 niniejszej umowy - kwotę w wysokości …………………………….. zł brutto 
przelewem bankowym w ciągu …… dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po 
zrealizowaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół  
zdawczo-odbiorczy, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 
realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak również 
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: 
Wykaz). 

5. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w 
ust. 4 powyżej, opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, 
powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 
płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

 
§ 8 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał 
prawo żądać kary umownej w wysokości ……… %  wartości netto umowy, określonej w 
§ 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż ……… 
dni w wysokości ……….% wartości netto umowy, określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień 



opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż …….dni, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 
okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu ……% wartości 
netto umowy, określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż  
…… dni  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność albo w przypadku odstąpienia Wykonawcy od 
umowy z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości …….%  wartości netto 
umowy określonej w § 2 ust. 1. 

4. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy …. % wartości brutto umowy  
określonej w § 2 ust. 1, Zamawiający w każdej chwili może odstąpić od umowy, a 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w ust. 3 niniejszego 
paragrafu.  

5. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. 

6. Kary umowne przewidziane powyżej mają charakter kumulatywny. Zamawiający ma 
prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości 
poniesionej szkody.  

7. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie 
księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do 
całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia 
roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota 
obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.  

 
§ 9 

Oprócz przypadków opisanych w § 8 ust. 1, 2 i 4, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w całości lub w części w przypadku: 

1) gdy zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa 
powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy, 

4) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. 
Prawo upadłościowe (Dz. U. ..........), niewypłacalności lub zagrożenia 
niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. ........................). 

 
§ 10 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 11 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: 
…………………………………………………………………………………………..  

2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: 
...................................................................................................................... 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy określonych powyżej wymaga 
poinformowania drugiej strony na piśmie i nie stanowi zmiany umowy.  

 



§ 12 
1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 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 dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO.  

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.  

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 
realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 
§ 13 

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

2. Spory, wynikające na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązane na drodze 
polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 14 

Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy w tym 
w okresie gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o 
zmianie prawnej formy prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania 
likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także 
adresów zamieszkania właścicieli firmy pod rygorem uznania za doręczoną 
korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 
§ 15 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również odstąpienie od niej 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa niniejsza została sporządzona w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
…….. egzemplarze dla Zamawiającego i ………………….. dla Wykonawcy. 

 
Załącznik Nr 1 - …………………………. 
Załącznik Nr 2 - …………………………. 

 
 
 
………………………………                                           ……………………………… 
         Zamawiający                                        Wykonawca       
 
 
                                                
     
                                                 Data zawarcia umowy 
    ……………………………………… 
 



Załącznik Nr 3  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
 

UMOWA NR …………………… 
sporządzona w dniu………………………….……pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział …………………………………………………z siedzibą we 
Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301, (VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 
oraz  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym w dalszej części „Wykonawcą” 
zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami  
 
Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U…………) z uwagi na wartość zamówienia poniżej 
kwoty 130.000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.* 
 
Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ................) na podstawie ………………*3 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa …………………………………………………………………. 
2. Szczegóły techniczne dotyczące zamówienia określa ….. - załącznik Nr 1 do umowy 

……….. oraz …….. - załącznik Nr 2 do umowy stanowiące integralną jej część.   
 

§ 2 
1. Całkowita wartość umowy wynosi zgodnie z przedstawioną ofertą:  
        netto           …………………..  PLN 
        Vat                     ………………....   PLN 
        brutto          …………………..  PLN 
Słownie:  …………………………..................……………………………………………………………….złotych. 
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym  

opłaty, podatki, koszty transportu i ubezpieczenia, …………….  
3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto w okresie 

obowiązywania umowy. 
4. Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania limitu kwotowego 

określonego w ust. 1, z prawem obniżenia wartości umowy maksymalnie o …. %, bez 
prawa Wykonawcy do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu, w 
tym  kar, odszkodowań lub innych należności. 

 
§ 3 

1. Dostawy na zasadach określonych w umowie następować będą partiami, sukcesywnie 
i stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres ……………. miesięcy, począwszy od 
................. do dnia ................. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 
1 jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta. 

                                                           
* należy wybrać właściwe 



2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby jednostek 
Zamawiającego:……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wielkość każdej dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego 
wyrażonych na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca jest zobowiązany 
do ustalenia dokładnego terminu dostawy z Zamawiającym. Osobą odpowiedzialną za 
realizacje zamówień ze strony Zamawiającego jest: ………………, ze strony Wykonawcy 
jest: …………………….. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdą partię zamawianego asortymentu w 
terminie ………… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.  

5. Ubezpieczenie przedmiotu umowy wraz z transportem do siedziby Zamawiającego 
odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Do obowiązków Wykonawcy należy także zapewnienie takiego opakowania 
przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub 
pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

 
§ 4 

1. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania bieżącego odbioru ilościowego i 
asortymentowego towaru w dniu dostawy.  

2. Okres gwarancji dostarczonego asortymentu nie może być krótszy niż …. miesięcy 
licząc od daty dostawy. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający 
Zamawiającego do żądania od wykonawcy naprawy wszelkich wad dostarczanych 
towarów  w okresie trwania gwarancji. 

3. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze 
specyfikacją techniczną, w ilości i asortymencie wskazanym w zamówieniu.  

4. W wypadku ujawnienia się wady towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany 
na wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż …. dni robocze od dnia złożenia 
reklamacji w formie pisemnej, e-mail lub faksem. 

 
§ 5 

1. Zapłata należności zostanie dokonana przez Zamawiającego w terminie do …. dni od 
dnia otrzymania faktury – wraz z naniesionym numerem umowy - wystawionej po 
zrealizowaniu dostawy cząstkowej przelewem na wskazany w fakturze rachunek 
bankowy Wykonawcy.  

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak również 
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 

od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 
w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

5. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 4 powyżej, opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, 
powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 
płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach: 
1) w przypadku opóźnienia w dostawie części zamówienia zgłoszonej do realizacji 

w wysokości …..% wartości netto danego zamówienia za każdy dzień 
opóźnienia,  

2) w przypadku opóźnienia w odbiorze reklamowanego towaru lub dostarczeniu 
towaru wolnego od wad, o którym mowa w § 4 ust. 4, w wysokości …… zł za 
każdy dzień opóźnienia, 



3) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność albo w przypadku odstąpienia 
Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności, za które Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności, w wysokości …….%  wartości netto umowy, 
określonej w § 2 ust. 1. 

2. Kary umowne przewidziane powyżej mają charakter kumulatywny. Zamawiający ma 
prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości 
poniesionej szkody.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie 
księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do 
całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia 
roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota 
obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.  
 

§ 7 
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w następujących 
przypadkach:  

1) jeżeli Wykonawca nie dostarczył jakiejkolwiek części zamówionego towaru w 
terminie uzgodnionym i pozostaje w opóźnieniu dłużej niż ……… dni robocze od 
tego terminu,  

2) jeżeli Wykonawca dostarczył towar wadliwy i nie wymienił go w terminie …… dni 
roboczych od chwili powiadomienia przez Zamawiającego na wolny od wad,  

3) gdy suma kar umownych przekroczy … % wartości netto umowy określonej w § 2 
ust. 1, 

4) gdy zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa 
powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy, 

7) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. 
Prawo upadłościowe (Dz. U. .................), niewypłacalności lub zagrożenia 
niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. ................). 

 
§ 8 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 9 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą 
przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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 dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO.  



3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.  

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 
realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.   

 
§ 10 

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego.  

2. Spory, wynikające na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązane na drodze 
polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 11 

Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy w tym 
w okresie gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o 
zmianie prawnej formy prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania 
likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także 
adresów zamieszkania właścicieli firmy pod rygorem uznania za doręczoną 
korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 
§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również odstąpienie od niej 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę 
podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy.  

3. Umowa niniejsza została sporządzona w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
……….egzemplarze dla Zamawiającego i …. dla Wykonawcy. 

 
Załącznik Nr 1 - …………………………. 
Załącznik Nr 2 - …………………………. 

 
 
 
………………………………                                            ……………………………… 
         Zamawiający                                                          Wykonawca        
 
                                               
     
                                                 Data zawarcia umowy 
    ………………………………………… 

 

 



Załącznik Nr 4  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
   ……………………………… 

Nr umowy 
 

 

UMOWA O WYDANIE UTWORU NAUKOWEGO 
 
sporządzona w dniu………………………….…… we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział ………………………………………………… z siedzibą we 
Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………….…- Dziekana Wydziału …………………………….. Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części "Uniwersytetem" 
oraz 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwaną/ym w dalszej części "Wydawnictwem" 
zwanymi także w dalszej treści Umowy łącznie Stronami lub każdy z osobna Stroną  

 
§ 1 

Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U…………) z uwagi na wartość zamówienia poniżej 
kwoty 130.000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.* 
 
Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ................) na podstawie ………………*4 

 
§ 2 

1. Uniwersytet zleca Wydawnictwu wydanie w formie książkowej utworu naukowego pt.: 
……………………………………………………….………………………..………….……………………….……............ 

2. Uniwersytet oświadcza, iż przysługuje mu pierwszeństwo opublikowania wyżej 
wymienionego utworu na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z……………………….).  

3. Uniwersytet zleca Wydawnictwu rozpowszechnienie dzieła**. 
4. Wydawnictwo oświadcza, że prowadzi profesjonalną działalność w zakresie szeroko 

pojętej działalności wydawniczej i gwarantuje, że przedmiot Umowy wykonywać 
będzie przy zachowaniu najwyższej, zgodnej z profesjonalnym charakterem usług, 
dbałości o jakość i rzetelność swoich świadczeń.  

5. Wydawnictwo wykona odpłatnie, według kalkulacji stanowiącej integralną część 
niniejszej umowy:  
− prace wydawnicze (m.in. redakcję, opracowanie graficzne itp.),  
− druk i oprawę, zachowując parametry techniczne określone w kalkulacji, 
− rozpowszechnienie dzieła.** 

6. Szczegółowa kalkulacja wydania ww. publikacji zawarta jest w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym i stanowi załącznik do niniejszej umowy, który jest jej 
integralną częścią. W kalkulacji zostały uwzględnione wszystkie koszty wydania 
publikacji.  

7. Wydawnictwo oświadcza, że skalkulowało koszt według swojej najlepszej wiedzy. W 
związku z tym nie dopuszcza się jego zmiany w żadnym czasie oraz formie. W razie 

                                                           
* należy wybrać właściwe 



jednak przekroczenia kosztów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
Wydawnictwo będzie wyłącznie odpowiedzialnym za ich pokrycie. 

8. Kalkulacja, o której mowa w ust. 5, nie obejmuje honorarium autora. 
 

§ 3 
1. Całość utworu przygotowanego do wydania Uniwersytet przekaże Wydawnictwu 

protokolarnie do dnia ......................w formie………………………………………....................  
2. Niedotrzymanie terminu określonego w ust. 1 uprawnia Wydawnictwo do przedłużenia 

terminu określonego w § 5 ust. 1 o liczbę dni opóźnienia. 
3. Wydawnictwo nada ISBN oraz stopkę wydawniczą.  

 
§ 4 

1. Wysokość nakładu wynosi ...................................................... egz.  
2. Dodruk egzemplarzy, ponad nakład podstawowy określony w ust. 1, jest dopuszczalny 

jeśli Strony pisemnie uzgodnią warunki dodruku. 
 

§ 5 
1. Termin zakończenia druku upływa z dniem ....................................................... . 
2. Termin zakończenia rozpowszechniania dzieła upływa z dniem 

………..........................**. 
 

§ 6 
Wynagrodzenie Wydawcy, zgodnie z kalkulacją wynosi ......................................... zł i 
zostanie wypłacone po odbiorze jakościowym i ilościowym wydanych egzemplarzy w 
terminie 14 dni od daty dostarczenia Wydziałowi faktury wraz z protokołem, o którym 
mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.  

 
§ 7 

Cenę detaliczną książki ustala Uniwersytet. ** 
 

§ 8 
1. Wydawnictwo jest zobowiązane do zgłoszenia Uniwersytetowi gotowego nakładu do 

odbioru jakościowego i ilościowego w terminie do…….. Strony przystąpią do odbioru w 
uzgodnionym przez siebie terminie. W przypadku nieprzystąpienia przez Uniwersytet 
do odbioru, po upływie kolejnych trzech dni roboczych od ustalonej daty lub braku 
uzgodnienia terminu uznaje się, że odbiór został dokonany bez zastrzeżeń tak co do 
jakości jak też ilości.  

2. Dokonanie odbioru jakościowego i ilościowego potwierdza się w protokole podpisanym 
przez obie Strony. Protokół jednostronny wymaga wzmianki o prawidłowym 
zawiadomieniu drugiej Strony i braku uzgodnienia terminu odbioru.  

3. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego są:  
ze strony Uniwersytetu: ……………………………………………….…………………………………..……..  
ze strony Wydawnictwa: ………………………………………………….………………………..…………….  

 
§ 9* 

1. Wydawnictwo, po odbiorze określonym w § 8 niniejszej umowy, przystąpi 
niezwłocznie do rozpowszechnienia książki według nakładu podstawowego, 
pomniejszonego o liczbę egzemplarzy obowiązkowych przekazanych bibliotekom, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach 
bibliotecznych (tj. Dz. U. z ……………………………….).  

2. Strony ustalają warunki i zasady rozpowszechnienia książki w ten sposób, że 
Wydawnictwo będzie prowadziło promocję i dystrybucję książki oraz wprowadzi 
.....szt. egzemplarzy do obrotu.  

3. Wydawnictwo zobowiązuje się do przekazywania Uniwersytetowi kwot uzyskanych z 
rozpowszechniania przedmiotu umowy kwartalnie wraz z raportem o ilości 
sprzedanych egzemplarzy, nie później niż do dnia ..................................... miesiąca 
następnego kwartału.  



4. Uniwersytet uprawniony jest do bieżącej kontroli prawidłowości realizacji Umowy, co 
w szczególności obejmuje prawo do żądania okazania dokumentów oraz faktur, a 
także umów zawieranych w związku z realizacją obowiązku rozpowszechniania 
utworu. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie niniejszym Uniwersytet może 
realizować przez okres przechowywania dokumentacji stanowiącej podstawę 
rozliczenia finansowego, niezależnie od rozliczenia końcowego. 

 
§ 10 

Strony ustalają, że:  
1. Uniwersytet zapłaci Wydawnictwu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Uniwersytetu w wysokości ........ % wartości umowy określonej w § 6, 
za wyjątkiem kiedy odstąpienie jest wynikiem istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wydawnictwo zapłaci Uniwersytetowi kary umowne za:  
a) odstąpienie od umowy przez Uniwersytet z przyczyn zależnych od Wydawnictwa w 

wysokości ........ % wartości umowy określonej w § 6 umowy,  
b) niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w 

wysokości- ........... % wartości umowy określonej w § 6, za każdy dzień 
opóźnienia,  

c) nieprzystąpienie do rozpowszechniania niezwłocznie i nie dłużej niż w ciągu 14 dni 
po sprawdzeniu jakości edycji - w wysokości ......... % wartości umowy, 
określonej w § 6 za każdy dzień opóźnienia,** 

d) nieprzekazanie raportu, o którym mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy w 
wysokości  ...... % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.*  

3. Uniwersytet ma prawo domagać się odsetek ustawowych za opóźnienie w za 
nieterminowe przekazywanie należności za sprzedane egzemplarze 
rozpowszechnianego nakładu.**  

4. Uniwersytet może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

5. Uniwersytet ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie 
księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wydawnictwa, aż do 
całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia 
roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota 
obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Uniwersytet. 

 
§ 11 

Warunki odstąpienia od umowy Strony określają w ten sposób, że:  
1. Uniwersytet będzie uprawniony do odstąpienia od umowy po upływie dodatkowego 

terminu, jeśli Wydawnictwo nie wywiąże się z zobowiązania będącego przedmiotem 
umowy.  

2. Wydawnictwo będzie uprawnione do odstąpienia od umowy, jeżeli Uniwersytet nie 
przekaże całości utworu przygotowanego do wydania do dnia ......................w 
formie……………………………………….............................. . 

3. Koszty poniesione przez Strony umowy do daty odstąpienia od umowy, ponosi ta 
Strona której działanie lub zaniechanie spowodowało odstąpienie od umowy. 
 

§ 12 
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
……………………………) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z …………..).  

 
§ 13 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą 
przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 



(UE) 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 dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO. 

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających. 

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla Stron, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 
realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 
§ 14 

Wydawnictwo do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest 
zobowiązany do informowania Uniwersytetu o zmianie prawnej formy prowadzonej 
działalności, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub 
restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także adresów 
zamieszkania właścicieli firmy pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję 
wysłaną na ostatni adres podany przez Wydawnictwo. 

 
§ 15 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również odstąpienie od niej 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory, wynikające na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązane na drodze 
polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 
siedzibę Uniwersytetu. 

3. Wydawnictwo nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Uniwersytetu. 

4. Wydawnictwo nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 
osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Uniwersytetu. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
…….. egzemplarze dla Uniwersytetu i ………………….. dla Wydawnictwa. 
 

 
                  ……………………………               ………………………………………  
                      Uniwersytet                                               Wydawnictwo 
 
** niepotrzebne skreślić 



Załącznik Nr 5  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
……………………………… 
       Nr umowy 

 
UMOWA O DOFINANSOWANIE WYDANIA PUBLIKACJI PRACOWNIKA 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
 
sporządzona w dniu………………………. we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział …………………………………………………z siedzibą we 
Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) reprezentowanym przez: 
…………………………………………………….… - Dziekana Wydziału …………………………….. Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części "Uniwersytetem" 
i  
……….………………………………………………………………………..……...………………………………………………… 
zwaną/ym w dalszej części "Wydawnictwem" 
 

 
PREAMBUŁA 

Uniwersytetowi nie przysługuje prawo pierwszeństwa w opublikowaniu dofinansowanej 
publikacji*/  
Uniwersytet zrzeka się prawa pierwszeństwa do opublikowania dofinansowanej 
publikacji*  
(*niewłaściwe wykreślić w oparciu o stan faktyczny i zapis ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych).  

 
§ 1 

1. Uniwersytet dofinansuje wydanie w formie książkowej w nakładzie ……………………... 
sztuk pracy autorstwa ……………………………………………………………...……. będącego/ej 
pracownikiem Wydziału ……………..………………………………………....………..…… Uniwersytetu 
Wrocławskiego, pt.:…………………………………………………………………………………………………………." 
w kwocie …………………… zł (słownie: ………………………………………………) z przeznaczeniem 
na pokrycie kosztów redakcyjnych, drukarskich i dystrybucyjnych publikacji.  

2. Całkowity, planowany koszt realizacji wydania publikacji wynosi ………………………………zł.  
3. Szczegółowa kalkulacja wydania ww. publikacji zawarta jest w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym i stanowi załącznik do niniejszej umowy, który jest jej 
integralną częścią. W kalkulacji zostały uwzględnione wszystkie koszty wydania 
publikacji.  

4. Wydawnictwo oświadcza, że skalkulowało koszt według swojej najlepszej wiedzy. W 
razie jednak przekroczenia kosztów określonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, Wydawnictwo będzie wyłącznie odpowiedzialnym za ich pokrycie.  

5. Wydawnictwo oświadcza, że prowadzi profesjonalną działalność w zakresie szeroko 
pojętej działalności wydawniczej i gwarantuje, że przedmiot Umowy wykonywać 
będzie przy zachowaniu najwyższej, zgodnej z profesjonalnym charakterem usług, 
dbałości o jakość i rzetelność swoich świadczeń.  

6. Wydawnictwo zobowiązuje się do wydania publikacji w terminie do dnia 
…………………………. 

7. Uniwersytet jest uprawniony do bieżącej kontroli prawidłowości realizacji Umowy, a 
Wydawnictwo jest zobowiązane do przedłożenia Uniwersytetowi rozliczenia wydania 
publikacji poprzez przedstawienie do wglądu oryginałów faktur oraz zbiorczego 
zestawienia faktur, w celu potwierdzenia faktu realizacji zadania i kosztów z nim 
związanych.  



8. W przypadku, gdy rzeczywiste koszty publikacji będą niższe od wskazanych w ust. 2, 
kwota dofinansowania zostanie odpowiednio pomniejszona. 

 
§ 2 

Kwota, o której mowa w § 1 ust. 1 nie może zostać przeznaczona na inny cel niż 
wskazany w § 1, w szczególności na wypłatę honorarium autorskiego, pod rygorem 
obowiązku jej zwrotu w trybie określonym w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.  

 
§ 3 

Wydawnictwo zobowiązuje się, umieścić na stronie redakcyjnej publikacji informację o 
treści:  
 " Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział …………………………………  

Uniwersytetu Wrocławskiego".  
 

§ 4 
1. Wydawnictwo zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania Uniwersytetowi 

egzemplarzy dofinansowanej publikacji w ilości ……. sztuk.  
2. Dostarczenie wymienionych w ust. 1 egzemplarzy dofinansowanej publikacji, 

spełniających wymogi określone w niniejszej umowie, nastąpi na koszt Wydawnictwa 
w terminie ……………, do siedziby jednostki przy ul… …………………………………………………. 

3. Z czynności przekazania nieodpłatnych egzemplarzy zostanie sporządzony protokół 
zdawczo-odbiorczy potwierdzający ich odbiór, należyte wykonanie niniejszej umowy 
oraz rzeczywiste koszty wydania publikacji.  

4. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego są:  
ze strony Uniwersytetu: ………………………………………………………………………….  
ze strony Wydawnictwa: …………………………………………………………………….………….  

 
§ 5 

1. Przekazanie wymienionej w § 1 ust. 1 kwoty nastąpi przelewem, w terminie 21 dni od 
daty dostarczenia przez Wydawnictwo faktury VAT wystawionej na kwotę określoną w 
§ 1 ust. 1 wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 4 ust. 3, na 
rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za dzień udzielenia dofinansowania uznaje 
się dzień obciążenia rachunku Uniwersytetu.  

2. W przypadku niewywiązania się przez Wydawnictwo z warunków niniejszej Umowy, w 
szczególności:  

a) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 
ust. 1 umowy,  

b) nieprzystąpienia lub odstąpienia od realizacji wydania publikacji, na którą zostało 
udzielone dofinansowanie,  

c) niezakończenia realizacji wydania publikacji w terminie określonym w § 1 ust. 6 
umowy, 

d) innego naruszenia postanowień Umowy lub niezgodności z prawdą oświadczeń, 
informacji lub danych przekazanych Uniwersytetowi przez Wydawnictwo 

Uniwersytet będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym oraz do zażądania od Wydawnictwa zapłaty kary umownej w 
wysokości .... % kwoty dofinansowania, na podstawie noty księgowej płatnej w 
terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. W przypadku gdy kwota dofinansowania 
zostanie Wydawnictwu przekazana, Wydawnictwo zobowiązane będzie do 
natychmiastowego zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania wraz z 
odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia przekazania kwoty 
dofinansowania do dnia jej zwrotu, na rachunek bankowy Uniwersytetu o 
nr………………………………………… 

3. Uniwersytet może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  

 
§ 6 

1. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wydawnictwo.  



2. Wydawnictwo jest zobowiązane, do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z 
umowy, informować Uniwersytet o zmianach prawnych form prowadzonej 
działalności, wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub 
restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także adresów 
zamieszkania właścicieli firmy, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję 
kierowaną przez Uniwersytet na adres siedziby podany przez Wydawnictwo.  

 
§ 7 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą 
przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 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 dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO. 

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasookresie 
niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających. 

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla Stron, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 
realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 
§ 8 

1. Wydawnictwo nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Uniwersytetu. 

2. Wydawnictwo nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Uniwersytetu.  

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez 
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Uniwersytetu Wrocławskiego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. ……………………). 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności zmieniających warunki realizacji wydania 
publikacji, na które Uniwersytet pomimo zachowania należytej staranności nie miał 
wpływu oraz nieprzewidzianych okoliczności mogących wystąpić po stronie 
Uniwersytetu dopuszcza się możliwość zmiany warunków niniejszej umowy bez 
dodatkowych kosztów ponoszonych przez Uniwersytet.  

7. Umowę sporządzono w ...... jednobrzmiących egzemplarzach, w tym ........ 
egzemplarz dla Uniwersytetu i ............. dla Wydawnictwa.  

 
 

…………………………………      ………………………………… 
   Wydawnictwo                  Uniwersytet 

 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 6  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
Nr umowy 

……………………..….. 
 

UMOWA O WSPÓLNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU WYDAWNICZYM 
 
sporządzona w dniu………………………….…… we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział ………………………………………………… z siedzibą we 
Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………….…- Dziekana Wydziału …………………………….. Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części "Uniwersytetem" 
oraz 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym w dalszej części "Wydawnictwem"  
zwanymi także w dalszej treści Umowy łącznie Stronami lub każdy z osobna Stroną 

 
§ 1 

Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U…………) z uwagi na wartość zamówienia poniżej 
kwoty 130.000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.* 
 
Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ................) na podstawie ………………*5 
 

§ 2 
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron w zakresie ich 

współpracy przy:  
a) wspólnej edycji utworu naukowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
b) dystrybucji oraz działaniach promocyjnych z nią związanych.  

2. Strony zobowiązują się do lojalnej współpracy w ramach Umowy, w szczególności zaś 
do:  

a) realizowania Umowy w dobrej wierze, zaufaniu oraz przy poszanowaniu 
samodzielności drugiej ze Stron;  

b) szczególnej dbałości o dobre imię drugiej ze Stron, w tym do niepodejmowania 
żadnych działań, które bezpośrednio lub pośrednio skutkować by mogły 
obniżeniem wiarygodności drugiej ze Stron.  

 
§ 3 

1. Na podstawie niniejszej umowy Strony przystępują do wspólnej edycji utworu 
naukowego pt.:............................................................................................... 

2. Uniwersytet oświadcza, iż przysługuje mu pierwszeństwo opublikowania wyżej 
wymienionego utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U………………………………….).  

3. Wydawnictwo oświadcza, że prowadzi profesjonalną działalność w zakresie szeroko 
pojętej działalności wydawniczej i gwarantuje, że przedmiot Umowy wykonywać 
będzie przy zachowaniu najwyższej, zgodnej z profesjonalnym charakterem usług, 
dbałości o jakość i rzetelność swoich świadczeń.  

                                                           
* należy wybrać właściwe 



4. Szczegółowa kalkulacja kosztu wydania ww. publikacji stanowi załącznik do niniejszej 
umowy, który jest jej integralną częścią. W kalkulacji zostały uwzględnione wszystkie 
koszty wydania publikacji.  

5. W razie przekroczenia kosztów określonych w kalkulacji Wydawnictwo będzie 
wyłącznie odpowiedzialnym za ich pokrycie.  

6. Koszt wydania, w wysokości ................ zł Strony dzielą w ten sposób, że:  
 1/ Uniwersytet ponosi :................ % kosztów, tj. ……………............... zł,  
 2/ Wydawnictwo ponosi :.................. % kosztów, tj. ………….......................... zł.  

W tym samym procentowym stosunku strony dzielić będą ewentualny zysk ze 
sprzedaży książki.  

7. Kalkulacja nie obejmuje honorarium autorskiego*. Autor zrzekł się honorarium*.  
 

§ 4 
W ramach umowy Wydawnictwo:  

1) wykona usługowe prace wydawnicze w szczególności obejmujące redakcję, 
opracowanie graficzne itp.,  

2) wydrukuje i oprawi pracę objętą umową,  
3) zachowa następujące parametry techniczne ....................................................,  
4) niezwłocznie po sprawdzeniu jakości i ilości egzemplarzy, zgodnie z § 8 niniejszej 

umowy przystąpi do rozpowszechniania książki*.  
 

§ 5 
1. Uniwersytet dostarczy pracę do druku w postaci ……................................ w terminie 

do dnia ......................................................................................................... 
2.  Na stronie redakcyjnej umieszczony będzie napis "Współpraca wydawnicza 

Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału .................................................. i 
Wydawnictwa" oraz stopka Wydawnictwa.  

3. Wydawnictwo nada ISBN oraz stopkę wydawniczą.  
 

§ 6 
1. Wysokość nakładu Strony określają na .................... szt., z czego .................. szt. 

zostanie przekazana bibliotekom zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o 
obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (tj. Dz. U. …………………………).  

2. Przypadające Uniwersytetowi niesprzedane do dnia .......................... egzemplarze 
zostaną przekazane Uniwersytetowi, proporcjonalnie do ustalonego w § 3 ust. 6 
niniejszej umowy podziału kosztów.* 

 
§ 7 * 

1. Cena detaliczna jednego egzemplarza książki zostanie ustalona przed przystąpieniem 
do rozpowszechniania, w formie protokołu podpisanego przez obie Strony. Protokół 
stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.  

2. Strony ustalają warunki i zasady rozpowszechniania utworu w następujący sposób 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 8 

1. Wydawnictwo zobowiązuje się do zgłoszenia nakładu do odbioru jakościowego i 
ilościowego. Strony przystąpią do odbioru w uzgodnionym przez siebie terminie. W 
przypadku nieprzystąpienia przez Uniwersytet do odbioru, po upływie kolejnych trzech 
dni roboczych - uznaje się, że odbiór został dokonany bez zastrzeżeń tak co do jakości 
jak też co do ilości.  

2. Dokonanie odbioru jakościowego i ilościowego potwierdza się w protokole podpisanym 
przez obie Strony. Protokół jednostronny wymaga wzmianki o prawidłowym 
zawiadomieniu drugiej Strony i braku uzgodnienia terminu odbioru. 

3.  Osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego są:  
ze strony Uniwersytetu: ……………………………………………….…………………………………..……..  
ze strony Wydawnictwa: ………………………………………………….………………………..…………….  

 
 



§ 9 
Przypadający na Uniwersytet udział w kosztach wydania utworu, określony w § 3 ust. 6 
pkt 1 niniejszej umowy, zostanie Wydawnictwu przekazany w terminie ............... dni 
licząc od dnia dostarczenia Uniwersytetowi noty wraz z protokołem sprawdzenia jakości i 
ilości egzemplarzy. Wpłata zostanie dokonana na rachunek Wydawnictwa w 
......................................................... 

 
§ 10 

1. Termin zakończenia wydania Strony ustalają na ................................................... 
2. Termin wykonania całej umowy Strony określają na dzień .....................................* 
3. Rozliczenie całej umowy z uwzględnieniem ewentualnego zysku ze sprzedaży nakładu, 

nastąpi w terminie ................... licząc od zakończenia rozpowszechniania. 
4. Uniwersytet uprawniony jest do bieżącej kontroli prawidłowości realizacji Umowy, co 

w szczególności obejmuje prawo do żądania okazania dokumentów oraz faktur, a 
także umów zawieranych w związku z realizacją obowiązku rozpowszechniania 
utworu. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie niniejszym Uniwersytet może 
realizować przez okres przechowywania dokumentacji stanowiącej podstawę 
rozliczenia finansowego, niezależnie od rozliczenia końcowego. 

 
§ 11 

Strony ustalają, że:  
1. Uniwersytet zapłaci Wydawnictwu kary umowne za niedotrzymanie terminu, 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości .............. % wartości 
umowy określonej w § 3 ust. 6 pkt 2 za każdy dzień opóźnienia;  

2. Wydawnictwo zapłaci Uniwersytetowi kary umowne za:  
a)  niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 10 niniejszej umowy w 

wysokości.......... % wartości umowy określonej w § 3 ust. 6 pkt 1, za każdy 
dzień opóźnienia,  

b)  nieprzystąpienie do rozpowszechniania niezwłocznie i nie dłużej niż w ciągu 14 
dni po sprawdzeniu jakości edycji w wysokości ............% wartości umowy, 
określonej w § 3 ust. 6 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia.  

3. Uniwersytet zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 
§ 12 

Warunki odstąpienia od umowy Strony określają w ten sposób, że:  
1. Uniwersytet będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli Wydawnictwo nie 

przystąpi do realizacji swoich zobowiązań określonych w § 4 pkt 1-2 umowy w 
terminie do ………; w takim przypadku Wydawnictwo zwróci Uniwersytetowi 
niezwłocznie otrzymane materiały.  

2. Wydawnictwo będzie uprawnione do odstąpienia od umowy, jeśli Uniwersytet nie 
dostarczy do druku pracy w terminie do ….. 

3. Koszty poniesione przez strony umowy do daty odstąpienia od umowy ponosi ta 
Strona, której działanie lub zaniechanie spowodowało odstąpienie od umowy. 

 
§ 13 

W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. 
z ……………………………) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz. U. z …………..).  

 
§ 14 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez strony w związku z niniejszą umową będą 
przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 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 dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
RODO).  

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO. 

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających. 

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej strony. 

5. Klauzula informacyjna dla Strony, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 
realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 
§ 15 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również odstąpienie od niej 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory, wynikające na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązane na drodze 
polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 
siedzibę Uniwersytetu. 

3. Wydawnictwo nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Uniwersytetu. 

4. Wydawnictwo nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 
osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Uniwersytetu. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
…….. egzemplarze dla Uniwersytetu i ………………….. dla Wydawnictwa. 

 
§ 16 

Wydawnictwo do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest 
zobowiązany do informowania Uniwersytetu o zmianie prawnej formy prowadzonej 
działalności, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub 
restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także adresów 
zamieszkania właścicieli firmy pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję 
wysłaną na ostatni adres podany przez Wydawnictwo. 
 

………………………………..                                        ……………………………….                                          
Uniwersytet                                                   Wydawnictwo 

 
* niepotrzebne skreślić  



Załącznik Nr 7  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
  ……………………………… 

Nr umowy 
 

UMOWA DAROWIZNY 
 
zawarta w dniu……………………… we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział …………………………………………………z siedzibą we 
Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
1. …………………………………………… - Dziekana Wydziału ……………………………………………….. 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części "Obdarowanym" 
 i  
......................................................................................................................... 
zwaną w dalszej części "Darczyńcą" 
zwanymi także w dalszej treści Umowy łącznie Stronami lub każdy z osobna Stroną 
 

§ 1 
Przedmiotem darowizny jest 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 2 
Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny opisanego w § 1, który 
stanowi jego wyłączną własność. Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest 
wolny od praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, skierowane do ww 
przedmiotu darowizny, a także że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.1 

 
Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem rzeczowego majątku ruchomego (rzeczy) 
szczegółowo wymienionego w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącym jej 
integralną część, zwanych dalej Przedmiotami Darowizny, o łącznej wartości .................. 
zł (słownie: ..............). Darczyńca oświadcza, że każdy z Przedmiotów Darowizny jest 
wolny od praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego byłby 
przedmiotem, a także, że żaden z Przedmiotów Darowizny nie stanowi przedmiotu 
zabezpieczenia. 2 

 

§ 3 
Darczyńca nieodpłatnie przekazuje Obdarowanemu przedmiot darowizny, o którym mowa 
w § 1, a Obdarowany darowiznę tę przyjmuje.  
 

§ 4 
Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę ........................................... 
(słownie złotych: ..................................................). 
 

§ 5 
Od chwili zawarcia umowy wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny 
obciążać będą Obdarowanego.  
 

§ 6 
Wydanie przedmiotu/przedmiotów darowizny nastąpiło w dniu …………………….., co 
stwierdzono protokołem zdawczo-odbiorczym. 



 
§ 7 

Strony oświadczają, że jest to pierwsza darowizna Darczyńcy na rzecz Obdarowanego w 
okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym następuje niniejsze nabycie. 
 

§ 8 
Darczyńca nie nakłada na Obdarowanego jakiegokolwiek obowiązku oznaczonego działania 
lub zaniechania. 

§ 9 
1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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 dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO.  

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.  

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla Stron, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 
realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.    

 
§ 10 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych. 

 
§ 11 

1. ... W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego.  
2. ... Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

 
§ 12 

Umowa niniejsza została sporządzona w ......... jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
.................. egzemplarze dla Obdarowanego i ......... dla Darczyńcy. 
 
 
......................................................                      ................................................. 

Darczyńca                                                    Obdarowany 
 
 

Załącznik do umowy: 
-Wykaz rzeczowego majątku ruchomego (rzeczy) stanowiących Przedmioty Darowizny. 
 
 
 
Pouczenie:  

1. Znajdzie zastosowanie w przypadku darowizny jednej rzeczy. 
2. Znajdzie zastosowanie w przypadku darowizny kilku rzeczy.  

 



Załącznik Nr 8  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
     ……..………………... 

Nr umowy  
 

UMOWA UŻYCZENIA 
 
zawarta w dniu……………………………….……… we Wrocławiu  pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział …………………………………………………z siedzibą we 
Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………….… - Dziekana Wydziału …………………………….. Uniwersytetu 
Wrocławskiego,  
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
zwanym w dalszej części "Użyczającym" 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym w dalszej części „Biorącym” lub „Biorącym do używania”  
zwanymi w dalszej treści umowy także Stronami lub każdy z osobna Stroną  
 

Przedmiot umowy 
 

§ 1 
Użyczający oświadcza, że jest właścicielem ……………….………………………………………………..…….. 

( podać nazwę przedmiotu użyczenia) 
 

§ 2 
Użyczający użycza i oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania przedmiot 
użyczenia określony w § 1 umowy, a Biorący do używania przedmiot użyczenia 
przyjmuje. 

 
§ 3 

Biorący do używania oświadcza, że przedmiot użyczenia jest mu znany, kompletny, 
zdatny do użytku, zgodny z celem umowy i nie wnosi zastrzeżeń do jego jakości. 
 

§ 4 
Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi w miejscu ………………..  niezwłocznie po podpisaniu 
niniejszej umowy na koszt Biorącego i zostanie stwierdzone protokołem przekazania 
podpisanym przez obie strony umowy. 

 
Prawa i obowiązki Biorącego do używania 

 
§ 5 

Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób 
odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, a także zgodnie z niniejszą umową. 

 
§ 6 

Biorący do używania nie może oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania 
bez pisemnej zgody Użyczającego. 

 
§ 7 

1. Biorący do używania zobowiązuje się utrzymać przedmiot użyczenia w należytym 
stanie oraz ponosić będzie wszelkie koszty napraw niezbędnych dla zachowania 



przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym oraz wszystkie koszty związane z 
jego eksploatacją. 

2. Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie 
przedmiotu umowy, jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub 
przeznaczeniem. 

3. Biorący do używania ubezpieczy przedmiot umowy w okresie używania przedmiotu 
użyczenia, jak również na czas transportu. 

 
§ 8 

Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż  ……… dni po wygaśnięciu umowy,  Biorący do 
używania na swój koszt wyda Użyczającemu przedmiot użyczenia bez uprzedniego 
wezwania. Dowodem wydania będzie protokół podpisany przez strony umowy. Miejscem 
wydania będzie …………........ 

 
Prawa Użyczającego 

 
§ 9 

Użyczający może żądać zwrotu przedmiotu użyczenia: 
1) jeżeli Biorący używa rzecz w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub 

przeznaczeniem rzeczy, 
2) jeżeli Biorący powierza rzecz innej osobie bez zgody Użyczającego, 
3) jeżeli rzecz stanie się mu potrzebna z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia 

umowy. 
§ 10 

1. Użyczający może domagać się kary umownej w wysokości …… zł, jeżeli Biorący używa 
rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub przeznaczeniem rzeczy, 
jak również, jeżeli Biorący powierza rzecz innej osobie bez zgody Użyczającego. 

2. Użyczający naliczy karę umowną w wysokości ……...zł za każdy dzień opóźnienia w 
obowiązku zwrotu przedmiotu użyczenia, po upływie okresu obowiązywania umowy. 

 
§ 11 

Użyczającemu służy prawo żądania odszkodowania w przypadku utraty lub uszkodzenia 
przedmiotu użyczenia według wartości rzeczy lub kosztów naprawy lub obniżonej jej 
wartości na skutek uszkodzenia. 
 

Obowiązywanie umowy 
 

§ 12 
Umowa zostaje zawarta na ..................................................................................... 
                                            (czas nieokreślony, określony – podać termin od – do) 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 13 
1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez strony w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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 dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO.  

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.  



4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla Stron, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 
realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.    

 
§ 14 

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony będą załatwiać polubownie a w 
przypadku braku porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy będzie sąd 
miejsca siedziby Użyczającego. 
 

§ 15 
Biorący do używania  w okresie obowiązywania umowy oraz niezakończonych rozliczeń z 
niej wynikających jest zobowiązany do informowania Użyczającego o zmianie formy 
prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o postępowaniu likwidacyjnym lub 
restrukturyzacyjnym pod  rygorem skutków prawnych zaniechania, w tym uznanie za 
doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Biorącego do 
używania.  
 

§ 16 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również jej rozwiązanie lub 

odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
 

§ 17 
Umowa niniejsza została sporządzona w ………. jednobrzmiących egzemplarzach, po …..  
dla każdej strony. 
 

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

       Użyczający                  Biorący w użyczenie 
 
  
 



Załącznik Nr 9  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
Nr umowy …………………..…….. 

 
UMOWA O UTYLIZACJĘ 

 
zawarta w dniu………………………….………… pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział ……………………………………………… z siedzibą we 
Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: …………………………………………… - Dziekana Wydziału ……………………… 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 
i  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowaną przez: .…………………………………………………………………………………………………..……. 
zwaną w dalszej części "Wykonawcą" 
 
 

TRYB WYBORU WYKONAWCY 
§ 1 

Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U…………) z uwagi na wartość zamówienia poniżej 
kwoty 130.000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.* 
 
Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ................) na podstawie ………………*6 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 2 

Przedmiotem zamówienia jest: 
odbiór, transport i utylizacja odpadów, nieczystości lub środków**7 ……………………….. 
pochodzących z działalności Zamawiającego i wytworzonych w jego jednostkach 
organizacyjnych – …………………………………. wskazanych co do rodzaju i szacunkowej ilości 
szczegółowo w załączniku Nr 1 do umowy. 
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne zezwolenia właściwych organów na 

odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów, nieczystości lub środków 
(niebezpiecznych lub zwykłych) będących przedmiotem umowy, oraz, że prowadzi 
działalność zgodnie z wymogami przewidzianymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U……………) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U…….).. W przypadku aktualizacji pozwoleń i umów, w trakcie 
wykonywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania ich 
kopii Zamawiającemu.  

2. Kserokopia zezwolenia stanowi załącznik nr 2 do umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie oraz potencjał 

intelektualny, techniczny i finansowy niezbędny do realizacji przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania umowy będzie posiadał aktualną 

polisę OC w zakresie prowadzonej działalności.  
                                                           
* należy wybrać właściwe 
** określić rodzaj odpadów, środków lub nieczystości 



OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonywanie umowy zgodnie z jej celem oraz posiadanymi uprawnieniami, w 

oparciu obowiązujące przepisy i przy zachowaniu najwyższej staranności, 
2) niezwłoczne powiadomienie wyznaczonych pracowników Zamawiającego oraz 

właściwych służb publicznych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń 
wymagających ich interwencji, 

3) zapewnienie pracownikom wykonującym obowiązki wynikające z umowy 
niezależnych środków łączności, 

4) zaopatrzenie własnych pracowników mających kontakt z odpadami w ramach 
wykonywania niniejszej umowy w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, 

5) przyjęcie pełnej odpowiedzialności za odpady z chwilą ich załadunku na środek 
transportowy,  

6) transport odpadów, nieczystości lub środków .................................................. 
własnym staraniem na własny koszt i ryzyko w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym,  

7) ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, 

8) ponoszenie kar i sankcji nakładanych przez jednostki kontrolujące w związku z 
niewłaściwym wykonywaniem umowy i nieprzestrzeganiem obowiązujących 
przepisów, 

9) przestrzeganie przepisów BHP, p.poż, sanitarno-epidemiologicznych oraz innych 
obowiązujących na terenie obiektów uczelnianych, 

10)  zabezpieczenie i ubezpieczenie na własny koszt mienia stanowiącego własność 
Wykonawcy, 

11)  przedstawienie polisy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej na okres objęty umową na każde żądanie Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Przewóz będzie dokonywany transportem Wykonawcy do miejsca składowania lub 
unieszkodliwienia a odbiór i załadunek nastąpi bezpośrednio z miejsc wskazanych w 
załączniku Nr 1 do umowy. W przypadku odpadów niebezpiecznych odbiór odbywać się 
będzie środkiem transportu przystosowanym do przewożenia materiałów 
niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Odbiór potwierdzony zostanie każdorazowo w „Karcie przekazania odpadu ”. 
3. Wykonanie usługi zostanie potwierdzone protokołem podpisany przez obie strony 

umowy. 
4. Dokumenty zostaną sporządzone z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. 
5. Osobą (ami) upoważnioną (ymi) do potwierdzania wykonania usługi w imieniu 

Zamawiającego jest (są): …………………………………………………………………………………………. 
 

WARTOŚĆ UMOWY 
§ 6 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty netto 
........................ zł (słownie złotych: ..............................).  

2. Do wynagrodzenia określonego w  ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 
……………...%. 

3. Wynagrodzenie brutto wyniesie ............................... zł (słownie złotych: 
...................................). 

4. W cenę brutto wliczone są wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy. 
5. Wynagrodzenie za każdą partię odbieranych odpadów, nieczystości i środków będzie 

obliczane według stawki za jeden ich kilogram, zgodnie z przedstawioną ofertą 
Wykonawcy, znajdującą się w załączniku Nr 3:  
 

 ...................................... Netto   - .............  PLN 
     Podatek Vat  .............  PLN 



Brutto   .............  PLN 
...................................... Netto  - .............  PLN 

     Podatek Vat  .............  PLN 
Brutto   .............  PLN 

 ..................................... Netto  - .............  PLN 
     Podatek Vat  .............  PLN 

Brutto   .............  PLN 
...................................... Netto  - .............  PLN 

     Podatek VAT  .............  PLN 
Brutto   .............  PLN 
 

6. Podane ilości odpadów, nieczystości lub środków należy traktować jako szacunkowe i 
niewiążące dla stron. Dokładna ilość odpadów, nieczystości lub środków ............. 
zostanie określona w trakcie odbioru. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania limitu kwotowego 
określonego w ust. 1, z prawem obniżenia wartości umowy maksymalnie o …. %, bez 
prawa Wykonawcy do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego 
tytułu, w tym  kar, odszkodowań lub innych należności. 

 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 7 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie ...... dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT wraz z potwierdzeniem 
należytego wykonania umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie objęte fakturą będzie iloczynem ilości odebranych odpadów, 
nieczystości, środków* (zgodnie z dołączonymi do faktury Kartami przekazania 
odpadu) i ich ceną jednostkową wynikającą z oferty i zawartą w Załączniku nr 3. W 
cenach jednostkowych oferty zawierają się wszystkie koszty związane z:  

a) odbiorem odpadów, nieczystości, ścieków  
b) kosztami transportu, unieszkodliwiania.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 
realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak również 
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: 
Wykaz). 

5. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 4 powyżej, opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w 
Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 
płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź 
dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy 
podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy ujawniony na fakturze VAT będzie 
zgodny z numerem konta bankowego ujawnionym w wykazie podatników VAT 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

 
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 8 
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od ……………….…………. do ………………………….…. 
 

 
 



ROZWIĄZANIE UMOWY 
§ 9 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Zamawiający w przypadku niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy 
przez Wykonawcę może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.   

 
KARY UMOWNE 

§ 10 
1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego oraz Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ………….% 
wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 umowy. Taką samą karę zapłaci 
Zamawiający Wykonawcy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego 
stronie, za wyjątkiem kiedy odstąpienie jest wynikiem istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy  

2. Za opóźnienie terminu realizacji umowy oraz terminu odbioru określonego zgodnie  
z § 4 pkt 6 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości ...% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia. 

3. Za opóźnienia w płatnościach Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości 
ustawowej za opóźnienie. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar 
umownych z należności przysługującej za odbiór odpadów, nieczystości lub środków 
w przypadku nie zapłacenia kar w terminie wynikającym z noty obciążeniowej. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek 
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Odpowiedzialność odszkodowawcza 
obejmuje również zaniechanie czynności stanowiących przedmiot umowy, do których 
Wykonawca był zobowiązany, jeżeli wskutek tego osoba trzecia poniosła szkodę.  

 
SIŁA WYŻSZA 

§ 11 
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowane przez okoliczności 
traktowane jako Siła Wyższa. 

2. Dla celów Umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze 
Stron, których Strony nie mogły przewidzieć, ani zapobiec i które zakłócają lub 
uniemożliwiają realizację Umowy.   

 
KLAUZULA RODO 

§ 12 
1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez strony w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 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 dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO. 

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających. 



4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej strony. 

5. Klauzula informacyjna dla Stron, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 
realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 
1. Wykonawca, do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej prowadzonej 
działalności gospodarczej, postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym oraz 
o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela firmy, pod 
rygorem skutków prawnych zaniechania w tym uznania za doręczoną korespondencję 
wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy osobom 
trzecim. 

4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
6. W sprawach spornych, które nie są uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

7. Ewentualne spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień powyższej umowy 
rozstrzygane będą przez sądy powszechne we Wrocławiu właściwe dla Zamawiającego. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
9. Wszystkie załączniki do umowy są jej integralną częścią.  
10. Umowa niniejsza została sporządzona w .......... jednobrzmiących egzemplarzach, w 

tym ............ egzemplarze dla Zamawiającego i ............... dla Wykonawcy. 
 
 
Załączniki: 
1) wykaz odpadów, nieczystości, środków 
2) zezwolenie/a Wykonawcy 
3) oferta Wykonawcy 
 
 
……………………………………..                     …………………………………….. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 10  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
Nr umowy …………………… 

 
UMOWA O OCHRONĘ MIENIA 

 
sporządzona w dniu………………………… we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział ………………………………………………… z siedzibą we 
Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301, (VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 
oraz  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym w dalszej części „Wykonawcą” 
zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami  
 
Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U…………) z uwagi na wartość zamówienia poniżej 
kwoty 130.000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.* 
 
Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ................) na podstawie ………………*8 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest ochrona mienia Zamawiającego 

…………………………………..……………………………………………………………. (wymienić rodzaj mienia) 
znajdującego się ............................................................................................. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania takich czynności, 
których celem jest zapobieganie powstaniu szkody w mieniu Zamawiającego.  

3. W zakresie ochrony mienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także 

zapobiegania powstawaniu szkód, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
do strzeżenia mienia Zamawiającego przez kradzieżą, zniszczeniem lub innymi 
aktami wandalizmu, 

b) odpowiedniego zabezpieczenia materiałów dowodzących popełnienie przestępstw i 
wykroczeń na szkodę Zamawiającego, 

c) dozoru obiektów Zamawiającego z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń i 
systemów. 

 
§ 2 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. wykonywanie umowy zgodnie z jej celem oraz posiadanymi uprawnieniami, w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawa i przy zachowaniu najwyższej staranności, 
2. niezwłoczne powiadomienie wyznaczonych pracowników Zamawiającego oraz 

właściwych służb publicznych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń 
wymagających ich interwencji a szczególnie w przypadku stwierdzenia powstania 
szkód w mieniu Zamawiającego, 

                                                           
* należy wybrać właściwe  



3. zapewnienie pracownikom wykonującym obowiązki wynikające z umowy niezależnych 
środków łączności, 

4. dostarczanie wskazanym przedstawicielom Zamawiającego wykazu osób 
wykonujących na terenie Zamawiającego obowiązki wynikające z umowy, 

5. ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, 

6. ponoszenie kar i sankcji nakładanych przez jednostki kontrolujące w związku z 
niewłaściwym wykonywaniem umowy i nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów, 

7. przestrzeganie przepisów BHP, p.poż, sanitarno-epidemiologicznych oraz innych 
obowiązujących na terenie obiektów uczelnianych, 

8. zabezpieczenie i ubezpieczenie na własny koszt mienia stanowiącego własność 
Wykonawcy, 

9. przedstawienie polisy zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na 
okres objęty umową. 

 
§ 3 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty: 
       netto .............. zł, (słownie złotych: ……………………….......................................). 
 Do w/w kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ………… %. 
2. Wynagrodzenie brutto wyniesie .......... zł, (słownie złotych: .................................). 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej ma charakter ryczałtowy i nie podlega 

waloryzacji ani zwiększeniu. 
4. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
5. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 
§ 4 

1. Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy za 
każdy przepracowany miesiąc w ciągu ....... dni od daty złożenia Zamawiającemu 
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i prawnym 
faktury i potwierdzenia należytego wykonania umowy przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie miesięczne nie może przekroczyć ……. kwoty określonej w § 3. 
3. Wynagrodzenie uiszczone zostanie przelewem na rachunek Wykonawcy, prowadzony 

przez Bank …………………………… nr …………………………………………… Strony zgodnie ustalają, 
że datą zapłaty wynagrodzenia będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej w 
przypadku nieterminowego uiszczenia należności za świadczoną usługę.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP ……………………. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 
realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jak również 
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: 
Wykaz). 

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 7 powyżej, opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, 
powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 
płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

 
 



§ 5 
Umowa została zawarta na okres od …………………...………. do ……….…………..….…...……………. 

 
§ 6 

1. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie na mocy porozumienia 
stron. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie z zachowaniem  
1- miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

3. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy 
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy 
Wykonawcy.  

 
§ 7 

1. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ……… miesięcznego 
wynagrodzenia netto. Taką samą karę zapłaci Zamawiający Wykonawcy w razie 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, za wyjątkiem kiedy 
odstąpienie jest wynikiem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług określonych w § 2 Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości ………% miesięcznego wynagrodzenia netto. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar. 

4. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy …. % wartości brutto umowy 
określonej w § 3 ust. 2, Zamawiający w każdej chwili może odstąpić od umowy, a 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

5. Kary umowne przewidziane powyżej podlegają sumowaniu.  
6. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie 

księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do 
całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia 
roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota 
obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego. 

 
§8 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku: 
1) gdy zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa 
powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy, 

3) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z……………………), niewypłacalności lub zagrożenia 
niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z …………………………). 
 

§ 9 
1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 

rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 

osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
 
 



§ 10 
1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: 

........................................................................................................................ 
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy określonych powyżej wymaga 

poinformowania drugiej strony na piśmie i nie stanowi zmiany umowy.  
 

 
§ 11 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą 
przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 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 dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO. 

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających. 

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 
realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 
§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, w szczególności 
ekonomicznych, finansowych, prawnych lub organizacyjnych otrzymanych lub 
uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy. 

2. Wykonawca jest uprawniony do przekazywania takich informacji swoim pracownikom i 
współpracownikom, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 

3. Treść umowy oraz informacje związane z Umową, niezależnie od formy uzyskania 
nośnika źródła tych informacji, z wyjątkiem informacji, które są wymagane zgodnie z 
prawem lub dostępne publicznie bez naruszania Umowy, zwane dalej Informacjami, 
stanowią tajemnicę każdej ze Stron Umowy. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się: 
a) zabezpieczyć Informacje przed dostępem osób trzecich, nie ujawniać ich bez 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony oraz nie nabywać ich od osoby 
nieuprawnionej, 
b) wykorzystywać Informacje wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy. 

5. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą każdą ze Stron w czasie 
obowiązywania Umowy oraz przez czas ograniczony 5 (pięciu) lat po jej rozwiązaniu 
lub zakończeniu. 

 
§ 13 

Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest 
zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej 
działalności, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub 
restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także adresów 
zamieszkania właścicieli firmy pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję 
wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 



§ 14 
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie Strony. 
2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
3. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
4. Spory, wynikające na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązane na drodze 

polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również odstąpienie od niej 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Umowa niniejsza została sporządzona w …...... jednobrzmiących egzemplarzach, w 
tym……. egzemplarze dla Zamawiającego i ………………… dla Wykonawcy. 

 
 
 

       ………………………………….                                                       ………………………………… 
              ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 
 
 



Załącznik Nr 11  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
 

UMOWA Nr ………………… 
na wykonanie usługi niszczenia dokumentacji 

 
sporządzona dnia ……………………………. we Wrocławiu 
pomiędzy : 
Uniwersytetem Wrocławskim, jednostka organizacyjna………………………………………….. 
z siedzibą we Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, posługującym się 
numerem identyfikacji podatkowej NIP 896–000-54-08, REGON 000001301, 
reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
oraz …………………………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  
zwanymi w dalszej części umowy łącznie Stronami lub każdy z osobna Stroną.  
 
 
Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U…………) z uwagi na wartość zamówienia poniżej 
kwoty 130.000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.* 
 
Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ................) na podstawie ………………*9 

 
§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny odbiór i niszczenie dokumentacji 

niearchiwalnej (zwanej dalej dokumentacją) z Uniwersytetu Wrocławskiego wedle 
zapotrzebowania Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, oraz ofertą Wykonawcą, stanowiącą załącznik 
nr 2 do Umowy (zwanej dalej jako „Przedmiot Umowy” lub Usługi”). 

2. Zniszczeniu podlega dokumentacja niearchiwalna zgromadzona i utrwalona przez 
Zamawiającego na różnych nośnikach danych: papierowych, optycznych, 
elektronicznych, magnetycznych i innych. 

3. Strony uzgadniają, że pod pojęciem dokumentacji niearchiwalnej rozumie się 
dokumentację niearchiwalną zgromadzoną i utrwaloną na różnych nośnikach danych, 
w tym określonych w ust. 2. Użyty w treści umowy zwrot „niszczenie dokumentacji” 
oznacza zniszczenie każdego jej nośnika.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy z najwyższą 
starannością, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej 
działalności. 

5. Wykonawca nie może powierzyć realizacji Przedmiotu Umowy podwykonawcom. 
 

§2 
ZASADY REALIZACJI UMOWY I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy sukcesywnie, w 
zależności od potrzeb Zamawiającego, przez okres …………………….  liczonych od dnia 
podpisania Umowy lub wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na 

                                                           
* należy wybrać właściwe 



realizację zamówienia, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zależnie od tego które 
zdarzenie nastąpi wcześniej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) dostarczania do Zamawiającego pojemników na dokumentację przeznaczoną do 

zniszczenia wraz z plombami posiadającymi indywidualne numery na każdy 
pojemnik oraz o pojemności wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia; 

b) odbioru, potwierdzonego na protokole przekazania, pojemników z dokumentacją 
do zniszczenia w ustalonym terminie, z Uniwersytetu Wrocławskiego (jednostki 
organizacyjnej) z wskazanego miejsca przez Zamawiającego. Terminy odbioru 
dokumentacji niearchiwalnej ustalone będą w oparciu o zlecenie pisemne lub 
przesłane drogą e – mailową. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zlecenie 
na wykonanie usługi najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem realizacji 
danego zlecenia; 

c) załadowania przez pracowników Wykonawcy zaplombowanych pojemników z 
dokumentacją do transportu oraz transportu z miejsc wskazanych przez 
Zamawiającego do miejsca, gdzie zniszczenie nastąpi; 

d) zabezpieczenia przejętej dokumentacji przed dostępem osób trzecich; 
e) niezwłocznego zniszczenia dokumentacji papierowej i wszystkich innych 

nośników, w tym elektronicznych, po ich dostarczeniu do miejsca, gdzie 
zniszczenie nastąpi w sposób zgodny z 4 stopniem bezpieczeństwa 
(tajności) wg normy DIN 66399 - szerokość ścinka 2 mm, powierzchnia 
ścinka 160 mm, pasek o szerokości maks. 6 mm; 

f) zniszczenia dokumentacji w instalacji niszczącej na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej w sposób uniemożliwiający pozyskanie przez osoby trzecie 
jakichkolwiek danych na nich zgromadzonych; 

g) posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, której kopię 
przekaże Zamawiającemu w terminie do ……………………; 

h) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć 
wpływ na prawidłową realizację niniejszej Umowy; 

i) wystawienie  CERTYFIKATU ZNISZCZENIA dokumentacji i dostarczeniu go do 
siedziby Zamawiającego nie później niż w terminie  14 dni od dnia odbioru 
dokumentacji do zniszczenia; 

j) właściwe zagospodarowanie powstałych odpadów; 
k) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas Umowy.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość obecności pracownika Zamawiającego w czasie 
realizacji każdego etapu niniejszej usługi (załadunek, transport, niszczenie). Celem 
realizacji tego uprawnienia Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia 
Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu zniszczenia 
dokumentacji nie później niż 2 dni robocze przed tym terminem. Wykonawca 
zobowiązuje się do zniszczenia dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
kalendarzowych w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego – w 
przypadku zadeklarowania przez Zamawiającego tej obecności. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie i zaniechanie osób za 
pośrednictwem, których realizuje niniejszą Umowę, jak za własne działania i 
zaniechania. 

5. Z czynności przekazania  dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia Strony sporządzą 
protokół odbioru w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół odbioru, o którym 
mowa w niniejszym ustępie będzie zawierał w szczególności informacje  wskazujące 
stronę przekazującą i przejmującą dokumentację, datę przekazania/przejęcia, numery 
plomb umieszczonych na pojemnikach z dokumentacją, liczbę pojemników, wykaz 
przekazanej dokumentacji, oraz podpisy stron, potwierdzające przekazanie/przejęcie 
dokumentacji. 

 
§3 

WYNAGRODZENIE 
1. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytej realizacji Umowy nie przekroczy kwoty 

…………………..zł brutto (słownie złotych …………………………………………………..). 



2. Z tytułu należytego wykonania danej usługi Zamawiającego zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie odpowiadające liczbie pojemników i ceny za 1 pojemnik w wysokości 
…………………… zł brutto (słownie złotych……………………). 

3. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty transportu, załadunku i rozładunku, 
niszczenia, oraz zagospodarowania odpadów itp. i w trakcie trwania Umowy nie 
podlega negocjacjom. 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości kwoty 
określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu w całym okresie Umowy z powodu braku 
zleceń. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne po każdorazowym wykonaniu usługi na podstawie 
prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury wraz z załączonym 
dokumentem poświadczającym fakt zniszczenia dokumentacji. 

6. Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo  wystawionej faktury. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy 
wskazany na fakturze VAT zgodny będzie z rachunkiem bankowym ujawnionym w 
rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej.  

7. Za dzień zapłaty uważa się  datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie z tytułu prawidłowego wykonania  

przedmiotu Umowy. 
 

§4 
NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

1. Strony ustalają odpowiedzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 
a) w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 

1 niniejszej Umowy, w przypadku wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 
ust. 1 Umowy, za niedotrzymanie terminu odbioru dokumentów do zniszczenia, 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienie względem terminu określonego w § 2 ust. 
2 lit. b) Umowy, 

c) w wysokości 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 
ust. 1 Umowy za nieterminowe doręczenie dokumentu poświadczającego fakt 
zniszczenia dokumentacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem 
terminu określonego w § 2 ust. 2 lit. i) Umowy, 

d) w wysokości .…………………...w przypadku naruszenia obowiązku zachowania 
tajemnicy lub regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, za każdy 
stwierdzony przypadek naruszenia. 

3. Kary umowne przewidziane w Umowie za każde naruszenie  naliczane będą osobno. 
4. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % maksymalnego 

wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, z wyłączeniem kary 
wskazanej w § 4 ust. 2 lit. d). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli szkoda powstała z tytułu niewykonania 
lub  nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę  przekroczy kwotę 
zastrzeżonych kar umownych. 

7. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia z ważnych powodów, w szczególności gdy: 

a) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 



b) Wykonawca zwleka z odbiorem dokumentacji do zniszczenia lub z 
dostarczeniem dokumentu potwierdzającego zniszczenie dokumentacji, o co 
najmniej 5 dni; 

c) Wykonawca naruszył obowiązek zachowania poufności danych lub reguły 
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w § 5 Umowy. 

 
§5 

POUFNOŚĆ, PRZETWARZANIE DANYCH 
1. W związku z realizacją przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego jako administrator danych osobowych (dalej 
Administrator) powierza Wykonawcy (dalej Podmiot przetwarzający) przetwarzanie 
danych osobowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 
niniejszą Umową oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą, w tym zgodnie z Rozporządzeniem 
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 dyrektywy 95/46/WE (dalej 
Rozporządzenie) oraz przepisami krajowymi. 

3. Wykonawca oświadcza, że stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
określone powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla 
realizacji niniejszej Umowy. 

5. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez 
Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy. Z chwilą przystąpienia do 
realizacji Przedmiotu Umowy Administrator wydaje Wykonawcy polecenie 
przetwarzania danych osobowych w trybie i na zasadach określonych w niniejszym 
paragrafie  lub umowie, o której mowa w ust. 13 poniżej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 
ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających  właściwy stopień bezpieczeństwa odpowiadający 
ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) zastosować  środki zabezpieczenia – organizacyjne i techniczne – przetwarzania 

danych osobowych, z tym, że wdrożone środki zabezpieczenia będą adekwatne 
do zidentyfikowanych ryzyk w zakresie powierzonych danych osobowych; 

2) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych; 

3) do udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do 
wykazania spełnienia obowiązków wynikających z aktów powszechnie 
obowiązujących, spoczywających na Wykonawcy, oraz umożliwi Administratorowi 
przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach 
sprawdzających i naprawczych; 

4) do niezwłocznego zastosowania zaleceń pokontrolnych przekazanych przez 
Administratora; 

5) do nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim 
osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
Umowy; 

6) pomagać Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 
obowiązków określonych w przepisach prawa; 

7) po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 
zgłaszać je Administratorowi w ciągu 24 godzin; 

8) udostępnić Administratorowi wszelkie informacje niezbędne  do wykazania 
spełnienia obowiązków  określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa; 



9) do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych; 

10) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych, otrzymanych od Administratora danych i od 
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny 
sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej. Wykonawca oświadcza, że  każda osoba (np. pracownik etatowy, 
osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby 
wykonujące pracę na rzecz Wykonawcy), która zostanie upoważniona do 
przetwarzania danych osobowych będących przedmiotem Umowy, zostanie 
zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy przed udostępnieniem jej 
w/w danych. Tajemnica ta obowiązuje również wszelkie informacje dotyczące 
sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

8. Administrator danych ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez podmiot 
przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu powierzonych danych osobowych 
spełniają postanowienia umowy. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie 
powierzonych do przetwarzania  danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania zasad przetwarzania danych 
osobowych określonych w niniejszym paragrafie w przypadku zmiany przepisów 
prawa. Niezależnie  od obowiązków wskazanych w niniejszej umowie Wykonawca jest 
zobowiązany do podpisania umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych 
z Zamawiającym w przypadku zmian w przepisach prawa w zakresie przetwarzania 
danych osobowych w przypadku, gdy wprowadzane zmiany rzutują na zakres 
obowiązków Wykonawcy określonych w umowie. W przypadku odmowy podpisania 
w/w umowy Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
uzyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy, chyba że 
ujawnienie takich informacji będzie wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 
Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wiąże Strony 
w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu. 

 
§6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Osobami uprawnionymi do roboczych kontaktów w sprawach związanych  

z realizacją Umowy są: 
a) Przedstawiciel Zamawiającego……………………………………………………………………………. 
b) Przedstawiciel Wykonawcy ………………………………………………………………………………… 
Zmiany osób i danych, nie stanowią przesłanki sporządzenia i podpisania aneksu do 
umowy. Zmiany osób i danych opisanych powyżej dokonuje się poprzez 
powiadomienie przesłane pisemnie niezwłocznie drugiej Stronie. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w toku 
realizacji niniejszej umowy. 

3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z 
tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.  

4. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się  przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Wszelkie spory wynikłe  w związku z niniejszą Umową rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w terminie 7 dni 

od dnia uzyskania  informacji o nienależytym wykonaniu umowy. 
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy. 
8. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę 

podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy 



9. Umowa została sporządzona w języku polskim w ........ jednobrzmiących 
egzemplarzach, .......... egzemplarzach dla Zamawiającego i ......... dla Wykonawcy. 

10. Integralną część Umowy stanowi: 
1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Umowy, 
2) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do Umowy. 

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

Wykonawca:                                                         Zamawiający: 
 
                                       Data zawarcia umowy  
   …………………………………………. 

 
 

 
 



Załącznik Nr 12  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
UMOWA NR ………………………… 

 
sporządzona w dniu………………………….……pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział …………………………………………………z siedzibą we 
Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301, (VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. Uniwersytetu 
Wrocławskiego 
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 
oraz  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym w dalszej części „Wykonawcą” 
zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami  
 
Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U…………) z uwagi na wartość zamówienia poniżej 
kwoty 130.000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.* 
 
Umowa została zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ................) na podstawie ………………*10 

 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji w dniach ……. wraz z 
zakwaterowaniem …….. w obiekcie ……. i wyżywieniem.   

2. W celu realizacji niniejszej umowy Zamawiający dokonuje rezerwacji: 
1) pokoi hotelowych dla …… osób, 
2) sali konferencyjnej (z wyposażeniem ……………. ) dla …… osób.  

3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy zawiera 
……………… - załącznik nr 1 do umowy oraz oferta Wykonawcy z dnia .......... - załącznik 
nr 2 do umowy, stanowiące jej integralną część. 

 
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) świadczenia usług noclegowych w pokojach jedno/dwuosobowych ……………, 
2) zapewnienia sali konferencyjnej zgodnie z ustaleniami stron co do wyposażenia i 

organizacji przerw kawowych, 
3) świadczenia usług gastronomicznych - przygotowania z należytą umiejętnością i 

starannością potraw, zgodnie z uzgodnionym przez strony menu, stanowiącym 
załącznik nr 3 do umowy. 

 
§ 3 

1. Za wykonanie usług objętych niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie  ………. zł netto, plus należy podatek VAT, co daje 
łączną kwotę ……… zł brutto, na którą składa się realizacja usług dla ….. osób w 
zakresie: 

1) zapewnienia bazy hotelowej, 
2) zapewnienia usług gastronomicznych, 
3) zapewnienia właściwie wyposażonej sali konferencyjnej. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie w zależności od ostatecznej liczby 
uczestników Konferencji, która zostanie określona przez Zamawiającego najpóźniej na 
……….… dni przed wyznaczonym terminem Konferencji.  

                                                           
* należy wybrać właściwe 



3. Strony ustalają cenę jednostkową dla jednego uczestnika konferencji w kwocie ……..… 
netto.  

 
§ 4 

Niniejsza umowa nie obejmuje swym zakresem zamówień wnoszonych indywidualnie 
przez poszczególnych uczestników konferencji. Koszty tych zamówień ponoszą 
poszczególni uczestnicy konferencji.  

 
§ 5 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi zostanie dokonana przez Zamawiającego 
w terminie do …... dni od dnia otrzymania faktury – wystawionej na podstawie 
pisemnego protokołu odbioru - przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy 
Wykonawcy.  

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 
przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak również 
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: 
Wykaz). 

5. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w ust. 4 powyżej, opóźnienie w dokonanie płatności w terminie określonym w Umowie, 
powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 
płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do 
żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

 
§ 6 

1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości …. % wartości netto umowy, określonej w 
§ 3 ust. 1 za każde stwierdzone naruszenie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca albo przez Wykonawcę z powody okoliczności, za które 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości ….…% wartości netto umowy, określonej w § 3 ust. 1.  

4. Wszelkie reklamacje w przypadku stwierdzenia niezgodnego z umową świadczenia 
usług Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy na piśmie w ciągu …….. dni od 
upływu okresu pobytu w formie pisemnej. 

5. Wykonawca rozpatruje reklamacje w terminie …. dni od otrzymania zawiadomienia 
złożonego przez Zamawiającego. 

6. Kary umowne przewidziane powyżej mają charakter kumulatywny. Zamawiający ma 
prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości 
poniesionej szkody.  

7. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie 
księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do 
całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia 
roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota 
obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.  

 
 



§ 7 
1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: 

…………………………………………………………………………………………..  
2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: 

...................................................................................................................... 
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy określonych powyżej wymaga 

poinformowania drugiej strony na piśmie i nie stanowi zmiany umowy.  
 

§ 8 
Oprócz przypadków opisanych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w całości lub w części w przypadku: 

1) gdy zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy, 

4) w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003 r. 
Prawo upadłościowe (Dz. U. ................), niewypłacalności lub zagrożenia 
niewypłacalnością Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. .....................). 

 
§ 9 

1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz 
osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 10 
1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 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 dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO.  

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.  

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 
realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/.   

6. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w umowie powierzenia 
danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 4.**11do umowy i jej integralną część.   

 
 
 

                                                           
**Do wykorzystania wzór umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych dostępny w BIP UWr. 



§ 11 
1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
2. Spory, wynikające na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązane na drodze 

polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 12 

Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy w tym 
okresie gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie 
prawnej formy prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego lub 
restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a także adresów 
zamieszkania właścicieli firmy pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję 
wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 
§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również odstąpienie od niej 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę 
podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy.  

3. Umowa niniejsza została sporządzona w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
…. egzemplarze dla Zamawiającego i ….. dla Wykonawcy. 

 
 

Załącznik Nr 1 - …………………………. 
Załącznik Nr 2 - …………………………. 
Załącznik Nr 3 - …………………………. 
Załącznik Nr 4 - ………………………… 

 
 
      ………………………………                         ……………………………… 
         Zamawiający                                                   Wykonawca                                             
            
  

                                                 Data zawarcia umowy 

    …………………………………………… 

 



Załącznik Nr 13  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
UMOWA nr ………………. 

 
zawarta w dniu ……………….. we Wrocławiu pomiędzy:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym w dalszej treści umowy Zamawiającym,  
reprezentowaną/ym przez: 
………………………………………………………………………………… 
a 
Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział ………………………………………………z siedzibą we 
Wrocławiu (50-137), pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
REGON 000001301, (VAT UE PL 8960005408) 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  
reprezentowanym przez: 
……………………….. – Dziekana Wydziału …………………………………………………... na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia ………………………….. 
zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami 
 

 
§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest promocja Zamawiającego podczas Konferencji 
organizowanej przez Wykonawcę zatytułowanej …................................ w dniu 
…………….. r. na …………………………………………………………….. (zwanej dalej Konferencją). 
 

§ 2 
W ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń: 

1) ………………………………………….…………………………………………………………………., 
2) ……………………………………………..…………………………………………………………….., 
3) ………………….…………………………………………………………………………………………, 
4) ……………………………………………………………………………………………………………., 

 
§ 3 

1. W zamian za spełnienie świadczeń określonych w § 2 umowy Zamawiający 
zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy kwoty ……….. zł brutto (słownie: 
………………………….. brutto). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na konto Wykonawcy, po wykonaniu 
przedmiotu niniejszej umowy, w terminie do ……… dni od dnia otrzymania rachunku 
albo faktury VAT od Wykonawcy. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść swoich 
wierzytelności powstałych na podstawie niniejszej umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.  
 

§ 4 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 
10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 
wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 



§ 5 
1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez 
strony przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 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 dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami RODO.  

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 
zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie 
niezbędnym do wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.  

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 
14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla Stron, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w 
realizację umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 
https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 
§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy a także jej rozwiązanie albo odstąpienie od niej 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy   
Kodeksu cywilnego. 

2. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 
sąd powszechny. 

 
§ 8 

 
Umowę sporządzono w …….. jednobrzmiących egzemplarzach, ……. egzemplarze dla 
Zamawiającego i ………….. egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 

   …………………………………..                                     …………………………………. 
          Zamawiający                                                        Wykonawca 



Załącznik Nr 14  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
NA RZECZ REALIZACJI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO 

 
Niniejszym Porozumieniem z dnia ...................... zawartym we Wrocławiu, pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu (50-137),  
pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 
(VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Liderem” 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
(dane osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu)  
zwanym/ą dalej „Partnerem”; 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………. 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
(dane osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu)  
zwanym/ą dalej „Partnerem” 
zwanymi dalej łącznie „Partnerami”, „Stronami” lub „Grupą podmiotów” 
 
Strony Porozumienia zgodnie postanawiają, co następuje: 
 

§ 1 Przedmiot Porozumienia 
 

Strony niniejszego Porozumienia postanowiły nawiązać współpracę w celu wspólnego 
złożenia wniosku o  przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego 
oraz wspólnej realizacji projektu pt. _____________________ w konkursie 
_________________ organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej 
„NCN”; 
 

§ 2 Czas trwania Porozumienia 
 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez wszystkie Strony i 
obowiązuje w okresie przygotowania, złożenia i oceny wniosku, a w przypadku 
otrzymania środków finansowych na realizację projektu także w okresie 
obowiązywania Umowy o realizację i finansowanie projektu do czasu zakończenia 
oceny realizacji projektu.  

2. Porozumienie wygasa w przypadku:  
a. wykonania i całkowitego rozliczenia przez NCN Projektu, stosownie do 

postanowień Umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego; 
b. rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy o realizację i finansowanie 

projektu badawczego,  
c. doręczenia i uprawomocnienia się decyzji o odmowie przyznania środków na 

finansowanie Projektu przez NCN, 
d. rezygnacji z realizacji Projektu przed podpisaniem Umowy o realizację 

i finansowanie projektu badawczego – przez zawarcie porozumienia 
rozwiązującego niniejsze Porozumienie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 
 



§ 3 Reprezentacja grupy podmiotów 
 

1. Strony zgodnie postanawiają, że Liderem – jednostką reprezentującą Grupę 
podmiotów jest Uniwersytet Wrocławski. 

2. Lider zobowiązany jest do: 
-  występowania w imieniu Grupy podmiotów, do reprezentowania jej podczas 

negocjacji, w tym m.in. do podpisania i złożenia wniosku, a po przyznaniu przez 
NCN środków finansowych na realizację projektu badawczego, do zawarcia w 
imieniu Grupy podmiotów Umowy zwanej dalej „Umową o realizację i 
finansowanie projektu badawczego”; 

-  reprezentowania Grupy podmiotów w kontaktach z NCN; 
-  reprezentowania każdego z członków Grupy podmiotów przy składaniu środków 

odwoławczych od decyzji NCN; 
-  podpisywania oświadczeń, listów, protokołów uzgodnień oraz innych 

dokumentów określonych w Umowie o realizację i finansowanie projektu 
badawczego; 

-  przekazywana pozostałym Stronom Porozumienia informacji otrzymanych z NCN. 
3. Partnerzy upoważniają Lidera do dokonywania w ich imieniu czynności wskazanych w 

ust. 2 wyżej. Na żądanie Lidera Partner zobowiązany jest do złożenia Liderowi odrębnego 
pełnomocnictwa w formie niezbędnej do wykonania przez Lidera czynności określonych w 
ust. 2 wyżej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiego żądania 
Partnerowi. 

4. Osobą reprezentującą Lidera i jednocześnie Kierownikiem projektu jest 
____________________________________________.. 

 
§ 4 Prawa i obowiązki Stron 

 
1. Strony zobowiązują się do wykonania postanowień Umowy o realizację i finansowanie 

projektu badawczego z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem 
profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności (best practice). 

2. Strony zobowiązują się do prawidłowej i terminowej realizacji obowiązków 
wynikających z niniejszego Porozumienia, Umowy o realizację i finansowanie projektu 
badawczego oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium RP. 

3. Strony zobowiązują się udzielać sobie wzajemnie wszelkich niezbędnych informacji 
naukowych, technicznych i innych związanych z Projektem. 

4. Strony nie podejmą żadnych działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób zakłócić lub 
wykluczyć osiągnięcie celu, dla którego zawiązana została niniejsza współpraca. 

5. Strony zobowiązują się do składania, nie później niż na ……… dni przed terminem 
złożenia do NCN wymaganych przez Umowę o realizację i finansowanie projektu 
badawczego dokumentów, Kierownikowi Projektu lub pełnomocnikowi ustanowionemu 
przez Kierownika Projektu, sprawozdania ze stanu realizacji wykonywanych przez 
siebie w ramach Projektu zadań, pisemnych informacji, danych i dokumentów 
umożliwiających przygotowanie wszelkich raportów i sprawozdań określonych w 
Umowie o realizację i finansowanie projektu badawczego, a dotyczących części 
Projektu realizowanej przez daną Stronę.  

 
§ 5 Struktura organizacyjna 

 
Strukturę organizacyjną Grupy podmiotów stanowią: 

1. Kierownik Projektu, 
2. Zespół Koordynacyjny. 

 
§ 6 Kierownik Projektu 

 
1. Kierownik Projektu reprezentuje Lidera w związku z realizacją Projektu i występuje w 

jego imieniu. 
2. Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za:  



1)  przygotowanie sprawozdań oraz dokumentacji z realizacji Projektu wymaganych 
Umową o realizację i finansowanie projektu badawczego;  

2)  nadzorowanie prac Zespołu Koordynacyjnego; 
3)  nadzorowanie realizacji prac oraz prawidłowości merytorycznej Projektu w 

zakresie przewidzianym przez Umowę o realizację i finansowanie projektu 
badawczego; 

4)  przekazywanie wymaganych Umową o realizację i finansowanie projektu 
badawczego informacji NCN o wszelkich zmianach dotyczących Projektu. 

3. Kierownik Projektu kieruje pracami Zespołu Koordynacyjnego. 
4. Kierownik Projektu może zwołać w każdym czasie posiedzenie Zespołu 

Koordynacyjnego lub zażądać przedstawienia wyników realizacji Projektu albo 
konkretnych działań podjętych w celu osiągnięcia rezultatów. 

5. Kierownik Projektu prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem Zespołu 
Koordynacyjnego oraz rozstrzyga wszelkie spory na poziomie Zespołu 
Koordynacyjnego. 

6. Jeżeli informacje przekazywane przez Stronę są nieprawidłowe lub niepełne, Kierownik 
Projektu ma prawo wezwać do bezzwłocznego ich uzupełnienia lub korekty.  

7. Kierownik Projektu ma prawo do występowania do Strony z wnioskiem o zmianę osoby 
wyznaczonej do prac w Zespole Koordynacyjnym, jeżeli nie angażuje się ona należycie 
w prace Zespołu Koordynacyjnego lub z każdego innego obiektywnie istotnego 
powodu, który zagraża lub może zagrażać realizacji Projektu. 

 
§ 7 Zespół Koordynacyjny 

 
1. W skład Zespołu Koordynacyjnego wchodzą: 

a. Kierownik Projektu _____________ 
b. ____________________________ 
c. ____________________________ 

2. Zespół Koordynacyjny ma na celu realizowanie współpracy pomiędzy Stronami w 
ramach Projektu. Przedstawiciel Strony odpowiedzialny jest za koordynację udziału w 
Projekcie Strony, która go wyznaczyła. 

3. Do obowiązków Zespołu Koordynacyjnego należy: 
1) zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu i zakresu obowiązków Stron przed 

podpisaniem Umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego; 
2) wprowadzanie zmian i zatwierdzanie harmonogramu Projektu oraz zestawienia 

planowanych wydatków w ramach Projektu. 
4. Zespół Koordynacyjny będzie stosował zasadę jednomyślności przy podejmowaniu 

wszelkich decyzji związanych z realizacją Projektu oraz w innych sprawach 
wynikających z niniejszego Porozumienia. W razie braku jednomyślności, decyzję 
podejmuje Kierownik Projektu reprezentujący Lidera. 

 
§ 8 Rozliczenia 

 
1. Finansowanie Projektu odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Umowy o 

realizację i finansowanie projektu badawczego, dokumentami zatwierdzonymi przez 
Zespół Koordynacyjny lub Kierownika Projektu oraz z przepisami prawa. 

2. Środki finansowe na realizację Projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż 
określone w niniejszym Porozumieniu, dokumentach zatwierdzonych przez Zespół 
Koordynacyjny lub Kierownika Projektu i w Umowie o realizację i finansowanie 
projektu badawczego. 

3. Jeżeli transza środków przeznaczonych na finansowanie Projektu wpłynie na rachunek 
Lidera Projektu: 
1) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia danej 

transzy dofinansowania na rachunek Lidera Projektu, Lider Projektu powiadomi o 
tym fakcie pozostałe Strony; 

2) Lider Projektu zobowiązany jest do przelewu na rachunek/ki bankowy/e członków 
Grupy Podmiotów należnych mu/im środków finansowych po otrzymaniu tych 
środków z NCN, zgodnie z zasadami zawartymi w Umowie o realizację i 



finansowanie projektu badawczego; 
3) w przypadku gdy transza środków finansowych będzie inna niż wynikająca z 

Umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, otrzymana kwota 
zostanie podzielona proporcjonalnie do udziału w kosztach finansowych zadań 
wynikających z Umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego dla 
każdej ze Stron. Jeżeli obniżenie kwoty będzie wynikało z niewykonania bądź 
nienależytego wykonania Umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego 
przez jedną ze Stron, obniżona zostanie jedynie kwota jej należna. 

 
§ 9 Odpowiedzialność 

 
1. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność wobec NCN za prawidłową realizację swoich 

zadań określonych w harmonogramie realizacji Projektu oraz Umowie o realizację i 
finansowanie projektu badawczego. W stosunku do NCN i innych osób trzecich każda 
ze Stron odpowiada we własnym zakresie za ewentualne szkody spowodowane przez 
siebie przy wykonywaniu Porozumienia. 

2. Każda ze Stron odpowiada wobec pozostałych Stron za szkody wynikłe z niewykonania 
lub nienależytego wykonania przez siebie Porozumienia lub Umowy o realizację i 
finansowanie projektu badawczego, w szczególności w granicach wskazanych w 
Kodeksie cywilnym, zobowiązana jest do naprawienia szkody w postaci obowiązku 
zwrotu, utraty lub zmniejszenia kwot dofinansowania lub należności ubocznych od 
kwot dofinansowania, poniesionych kosztów własnych lub zaspokojenia uzasadnionych 
roszczeń NCN lub osób trzecich, jeżeli szkoda ta powstała z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność. Zakresem odpowiedzialności odszkodowawczej nie są objęte 
utracone korzyści.  

3. Jeżeli NCN na mocy Umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego bądź 
stosownych przepisów prawa będzie żądało od Grupy podmiotów, które zawarły 
niniejszą Umowę, lub którejkolwiek ze Stron zapłaty kar umownych lub odszkodowania 
za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy o realizację i finansowanie 
projektu badawczego, wówczas Strona ponosząca w całości lub w części 
odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy o realizację i 
finansowanie projektu badawczego zaspokoi roszczenie NCN w części odpowiadającej 
stopniowi przyczynienia się przez tę Stronę do powstania tego roszczenia, niezależnie 
od tego, do której ze Stron zostało skierowane roszczenie, jak również wtedy, gdy 
zostało ono skierowane do kilku Stron łącznie lub do Grupy podmiotów pod 
warunkiem, że – odpowiednio – Strona lub Strony, do której lub których zostało 
skierowane przez NCN roszczenie, lub Lider Projektu, powiadomi Stronę 
odpowiedzialną o zgłoszeniu roszczenia przez NCN. Strona ponosząca 
odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy o realizację i 
finansowanie projektu badawczego zwalnia Stronę lub Strony będące adresatami 
żądania NCN z obowiązku świadczenia na rzecz NCN w części odpowiadającej 
stopniowi przyczynienia się przez tę Stronę do powstania tego roszczenia. 
Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do roszczeń innych osób trzecich. 

4. W przypadku zaspokojenia przez którąkolwiek ze Stron (Strona Poszkodowana) 
jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń NCN z tytułu niewykonania bądź nienależytego 
wykonania Umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, spowodowanych 
niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przez inną Stronę (Strona 
Naruszająca) ciążących na niej na podstawie Porozumienia lub Umowy o realizację i 
finansowanie projektu badawczego obowiązków, Strona Naruszająca jest zobowiązana 
do zwrotu Stronie Poszkodowanej całości świadczenia uiszczonego przez nią z tego 
tytułu. 

5. W przypadku, gdy na podstawie Umowy o realizację i finansowanie projektu 
badawczego NCN zażąda z przyczyn uzasadnionych zwrotu:  
1) całości przekazanego dofinansowania – Strony zobowiązane są do zwrotu 

otrzymanych przez siebie części dofinansowania; do wzajemnych rozliczeń między 
Stronami stosuje się wówczas ust. 2 powyżej; 

2) części przekazanego dofinansowania – Strony ponoszące odpowiedzialność za 
niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy o realizację i finansowanie 



projektu badawczego skutkujące powstaniem obowiązku zwrotu części 
dofinansowania, zaspokoją roszczenie NCN w części odpowiadającej stopniowi 
przyczynienia się przez każdą ze Stron do powstania tego roszczenia. 

Zwrot dofinansowania jest dokonywany za pośrednictwem Lidera, który w takiej 
sytuacji wskaże pozostałym członkom Grupy podmiotów numer rachunku 
bankowego, na który ma nastąpić zwrot.  

 
§ 10 Aparatura, materiały, usługi 

 
1. Nabycie aparatury, materiałów i zlecanie usług powinno być dokonywane zgodnie z 

ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U…………………………), wewnętrznymi przepisami nabywania aparatury, materiałów i 
zlecania usług obowiązującymi u Strony, która dokonuje nabycia oraz z 
postanowieniami Umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego. 

2. Jeżeli Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego nie stanowi inaczej, 
aparatura badawcza zakupiona lub wytworzona do realizacji Projektu, wliczona w 
koszty tego Projektu, podlega zagospodarowaniu przez Stronę, która ją nabyła lub 
wytworzyła, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi środków trwałych. 

3. Przychody ze sprzedaży aparatury zakupionej lub wytworzonej w czasie realizacji 
projektu uzyskane w okresie wykonywania Projektu, podlegają zwrotowi na rachunek 
NCN za pośrednictwem Lidera Projektu. 

 
§ 11 Zmiana składu Grupy podmiotów, wypowiedzenie Porozumienia 

 
Wypowiedzenie niniejszego Porozumienia przez którąkolwiek ze Stron jest dopuszczalne 
wyłącznie po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

1) wskazania przez wypowiadającą Stronę (Strona wypowiadająca), za zgodą NCN 
oraz pozostałych Stron, podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony 
wypowiadającej (Następca prawny), wraz z dostarczeniem pisemnego 
oświadczenia Następcy prawnego o przyjęciu tych praw i obowiązków i podpisania 
aneksu do niniejszego Porozumienia, co będzie równoznaczne z tym, że Następca 
prawny wstępuje w prawa i obowiązki Strony wypowiadającej; 

2) strona wypowiadająca zobowiązana jest do zwrotu wszelkich środków 
niewykorzystanych lub wykorzystanych w sposób nieprawidłowy wraz z należnymi 
odsetkami, jeżeli przepisy prawa lub Umowa o realizację i finansowanie projektu 
badawczego taki obowiązek przewidują; 

3) w przypadku konieczności uiszczenia wobec NCN lub którejkolwiek ze Stron 
należności związanych z wypowiedzeniem Porozumienia lub z tego faktu 
wynikających, Strona wypowiadająca zobowiązana jest do bezzwłocznej zapłaty 
tych należności NCN lub Stronie.  

 
§ 12 Prawa własności intelektualnej 

 
1. Jeżeli Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego nie stanowi inaczej, 

wyniki badań oraz autorskie prawa majątkowe do wyników prac uzyskanych przez 
daną Stronę w ramach realizacji zadań Projektu, przysługują tej Stronie na wszystkich 
polach eksploatacji istniejących w momencie podpisania niniejszego Porozumienia i 
odpowiadających rodzajowi utworu, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U.………………………..), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

2. W razie wspólnego uzyskania wyników prac w ramach realizacji projektu, Strony 
uregulują udział każdej ze Stron oraz zasady wykonywania autorskich praw 
majątkowych do tych wyników w odrębnej umowie.  

3. Jeżeli Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego nie stanowi inaczej, 
prawa własności przemysłowej do wyników prac mających cechy wynalazku, wzoru 
użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego są własnością Strony, która 
jest autorem tych prac. Strona ta posiada wyłączne prawo do: 
1) dokonywania zgłoszeń patentowych na wynalazek; 



2) składania wniosków o uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy, znak 
towarowy; 

3) składania wniosków o uzyskanie prawa do rejestracji wzoru przemysłowego. 
4. W przypadku wspólnego wytworzenia wyników prac mających cechy wynalazku, wzoru 

użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego, udział w prawach każdej 
ze Stron określony zostanie w odrębnej umowie. 

5. Żadna ze Stron nie może przekazać wspólnych wyników Projektu osobom trzecim, bez 
uprzedniej pisemnej zgody wszystkich Stron.  

 
§ 13 Przepisy końcowe 

 
1. Współpraca w ramach Grupy podmiotów utworzonej niniejszą umową opiera się na 

stosunku umownym nawiązanym w celu realizacji projektu badawczego i nie może być 
uważana za utworzenie spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, ani za 
nawiązanie Umowy spółki cywilnej. 

2. Strony ustalają, iż w zakresie niezbędnym dla realizacji celów określonych niniejszym 
Porozumieniem za zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi 
przepisami powszechnymi, tj. m.in. za wykonanie określonych prawem obowiązków 
wobec osób, których dane dotyczą, i wobec właściwych organów ds. ochrony danych 
osobowych (w tym informacyjnych i rejestracyjnych), każda ze Stron odpowiada 
stosownie do znajdujących do niej zastosowanie okoliczności, samodzielnie i 
niezależnie od pozostałych Stron.  

3. Członkowie grupy podmiotów przetwarzają dane osobowe dotyczące uczestników  
Projektu w celu wykonania niniejszego Porozumienia oraz umowy o realizacją i 
finansowanie Projektu, w zakresie powierzonym im do realizacji zadań, zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. ………) oraz 
zgodnie z postanowieniami 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
zwanego dalej „RODO”. Wszelkie dane osobowe, które znajdą się w posiadaniu 
Członków grupy podmiotów w związku z realizacją Projektu objęte są poufnością i 
mogą być przetwarzane w wyłącznie w celu realizacji niniejszego Projektu oraz umowy 
o realizację i finansowanie Projektu. Członkowie grupy podmiotów zobowiązują się do 
przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych, w szczególności względem 
osób realizujących Projekt w imieniu danego Członka grupy podmiotów oraz do 
zabezpieczania tych danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak 
również do wypełniania obowiązków informacyjnych. Strony zgodnie postanawiają, że 
w przypadku zajścia konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
związku z realizacją Projektu, zgodnie z RODO, Strony porozumienia zawrą odrębną 
umowę w przedmiotowym zakresie. 

4. Niniejsze Porozumienie nie zawiera postanowień lub sformułowań, które byłyby 
sprzeczne  z Umową o realizację i finansowanie projektu badawczego. W sytuacji 
gdyby którekolwiek postanowienie niniejszego Porozumienia stało się nieważne lub 
bezskuteczne, nie wpłynie ono na ważność i skuteczność pozostałych jego 
postanowień. Nieważne lub bezskuteczne postanowienie zostanie zastąpione przez 
Strony postanowieniem ważnym, o treści najbardziej odpowiadającej zgodnym 
zamiarom Stron.  

5. Przeniesienie wierzytelności związanych z realizacją Projektu przez którąkolwiek ze 
Stron Porozumienia na stronę trzecią wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
wszystkich Stron pod rygorem nieważności. 

6. Każda ze Stron ponosi we własnym zakresie koszty związane z realizacją niniejszego 
Porozumienia i uczestnictwem w Grupie podmiotów, w celu wspólnej realizacji projektu 
badawczego.  

7. Strony podejmą starania, by wszelkie spory związane z realizacją Porozumienia 
rozwiązane zostały polubownie. Jeżeli nie będzie to możliwe, spory wynikające z 
niniejszego Porozumienia Strony poddają pod rozstrzygniecie sądu miejscowo 
właściwego dla siedziby Lidera Projektu.  



8. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się postanowienia 

Umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego oraz przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Porozumienie sporządzono w  ………  jednobrzmiących egzemplarzach, ……….. dla      
Narodowego Centrum Nauki i …… dla każdej ze Stron. 

 
 
PODPISY STRON:  
 
 
Lider -   
 
 
Partner –  
 
 
Partner - 
  
 



Załącznik Nr 15  
do Komunikatu Nr 35/2021  
z dnia 19 marca 2021 r.  

 
 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
 

zawarta dnia ………………………….…………… we Wrocławiu 
pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu (50-137), pl. 
Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301, 
(VAT UE PL 8960005408) 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”  
oraz 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

 
§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, dane osobowe do 

przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 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 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
zwanym dalej Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 
wymogi Rozporządzenia.  

4. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot przetwarzający będzie odbywać się 
wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych. Za udokumentowane 
polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Podmiotowi przetwarzającemu 
umową ………………z dnia …… nr ……… , zwaną dalej Umową Główną. 

 
§ 2 

Zakres, cel i charakter przetwarzania danych 
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane  

(*należy podać rodzaj danych)  ……………… np. dane zwykłe oraz dane szczególnych 
kategorii ……………. (*należy podać kategorię osób, których dane dotyczą) np. 
pracowników UWr, studentów, doktorantów UWr  itd. w postaci ……………….. np. imion i 
nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd.  

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez 
Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy Głównej w zakresie 
……………………………………………………… (należy podać zakres np. świadczenia usługi).  

 
§ 3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których 
mowa w art. 32 Rozporządzenia. 



2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy 
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w 
celu realizacji niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  
(o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b) Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez 
osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji 
niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, 
jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  
z przetwarzaniem usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe w formie, 
w jakiej je otrzymał od Administratora (należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma 
usunąć czy zwrócić dane) oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo 
Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi  
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w 
zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 
zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 12 h od stwierdzenia 
naruszenia. 

 
§ 4 

Prawo kontroli 
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia ma prawo 

kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i 
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 
przetwarzającego i z minimum 5-dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne 
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 
§ 5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 

dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Głównej 
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych*/ W takim wypadku 
Podmiot przetwarzający ma obowiązek poinformować o tym fakcie w terminie 7 dni od 
powierzenia przetwarzania danych*. (należy wybrać - wykreślić, w zależności od treści 
umowy głównej). 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na 
Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu 
podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym 
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji  
z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 1 i 2 Umowy winien spełniać te same 
gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający  
w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych 
za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony 
danych. 

 
 



§ 6 
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie 
danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za 
udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 
przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych 
do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, 
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie 
przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
inspektorów upoważnionych przez właściwy organ nadzoru. Niniejszy ustęp dotyczy 
wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

 
§ 7 

Czas obowiązywania umowy 
Rozwiązanie umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres obowiązywania Umowy 
Głównej. 

2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym 
gdy Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez pisemnej 

zgody, jeśli jest wymagana lub pisemnego polecenia Administratora danych, o 
którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy. 

 
§ 8 

Zasady zachowania poufności 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 
Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w 
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie 
Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 
obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 
§ 9  

Postanowienia końcowe 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze 

stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Rozporządzenia. 
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie 

sąd właściwy Administratora danych. 
 
 
 
  
………………………………………………          …………………………………….. 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 
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