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Załącznik nr 3 
 

WZÓR UMOWY - UMOWA NA ZAKUP OGŁOSZEŃ REKRUTACYJNYCH WRAZ Z ICH 

PUBLIKOWANIEM I ODŚWIEŻANIEM NA PORTALU INTERNETOWYM Z OGŁOSZENIAMI O 
PRACĘ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM 

 
Umowa nr 

 
 
Zawarta w dniu ……………………r. z wyłączaniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) z uwagi na fakt, iż wartość 
zamówienia jest mniejsza niż wskazano w art. 2 ust. 1 pkt. 1 wskazanej  tj. 130 000 zł. 
 

pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1,  
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE 89600 05408), 
który reprezentuje” 

Dyrektor Generalny – mgr Barbara Starnawska 
Zwanym w dalszej części „Zamawiającym” lub „Stroną” 

 
a  

………………… 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” lub „Stroną” 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy tj.: usługi 

polegającej na publikacji i odświeżaniu ogłoszeń rekrutacyjnych na portalu internetowym z 
ogłoszeniami o pracę o zasięgu ogólnopolskim.  

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup 100 ogłoszeń rekrutacyjnych z indywidualną szatą graficzną 
i możliwością zamieszczania video wraz z ich publikowaniem i odświeżaniem na portalu 
internetowym z ogłoszeniami o pracę o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

b) Ogłoszenia rekrutacyjne będą publikowana w co najmniej w 3 kategoriach. 
c) Ogłoszenia rekrutacyjne publikowane będą w ogłoszeniach serwisów partnerskich m.in. LinkedIn, 

Google, a także w serwisach lokalnych. 
d) Ogłoszenia rekrutacyjne publikowane będą również w aplikacji mobilnej portalu dostępnej na 

Android oraz IOS. 
e) Ogłoszenia te będą dotyczyć poszukiwania kandydatów na stanowiska pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi. 
f) Portal internetowy z ogłoszeniami o pracę musi posiadać zasięg ogólnopolski. 

g) Portal internetowy posiadać będzie panel pracodawcy, który umożliwi przechowywanie i 
zarządzanie pozyskanymi CV oraz m.in.: 

a) panel pracodawcy umożliwi w procesie rekrutacji wpisywanie własnych pytań otwartych lub z 

odpowiedzią do wyboru przez pracodawcę, 
b) panel pracodawcy umożliwi wysyłanie wiadomości wewnętrznych do wybranych kandydatów, 
c) panel pracodawcy umożliwi udostępnianie CV kandydatów wewnątrz Uczelni tj. do członków 

komisji konkursowych w UWr, 

d) panel pracodawcy pozwoli na tworzenie własnych formularzy rekrutacyjnych, 
h) Ogłoszenie rekrutacyjne ukazywać się będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
i) Emisje ogłoszeń rekrutacyjnych dokonywane będą sukcesywnie na podstawie odrębnych 

zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila na 
wskazany przez Wykonawcę adres mailowy. 

j) Treść ogłoszeń rekrutacyjnych przygotuje i dostarczy Zamawiający na wskazany w umowie adres 
mailowy Wykonawcy, natomiast opracowanie przygotuje Wykonawca w konsultacji z 

Zamawiającym.  
k) Wykonawca każdorazowo przed emisją prześle projekt ogłoszenia rekrutacyjnego do akceptacji 

pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy. 
l)   Portal internetowy zapewni wsparcie co najmniej dwóch opiekunów podczas prowadzenia działań 

rekrutacyjnych. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotowo-rzeczowy niniejszej umowy określa: 

a) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1 do umowy, 
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b) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy,  
które stanowią jej część integralną. 
 

 
§ 2 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawcy przysługuje łączne 

wynagrodzenie w maksymalnej kwocie:  
a) …………….. zł netto (słownie: ………….. Zł) 
b) 23% VAT: …………….. zł (słownie: ………………….. zł)  
c) ……………. zł brutto (słownie: ………………….. zł), co szacunkowo odpowiada 100 wartości 

pojedynczych zleceń.  
2. W okresie realizacji umowy Wykonawca gwarantuje niezmienność cen wskazanych w ofercie. 

3. Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom. 
4. Wynagrodzenie uiszczane będzie etapami, każdorazowo po publikacji każdego ogłoszenia 

rekrutacyjnego.  
5. Faktura wystawiana będzie każdorazowo przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez 

Zamawiającego zamówienia i zaakceptowanego projektu ogłoszenia oraz publikacji ogłoszenia 

rekrutacyjnego. 
6. Wynagrodzenie uiszczane będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy: _ _   _ _ _ _   _ _ 

_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ , na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT. 

7. 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. 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze będzie umożliwiał płatność w 
ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również będzie ujęty 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).  

9. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 
powyżej, opóźnienie w dokonaniu 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.   

10. Za usługę niewykonaną, choć objętą umową wynagrodzenie nie przysługuje.  
11. W przypadku zalegania z płatnością przez okres dłuższy niż 30 dni od terminu określonego w ust.   

6 powyżej, Wykonawca ma prawo wstrzymania realizacji usług na rzecz Zamawiającego do 
momentu dokonania zaległej wpłaty, powiększonej o ustawowe odsetki.  
 

§ 3 
Czas trwania umowy 

Okres zawarcia umowy obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania 
pakietu 100 ogłoszeń. 

§ 4 
Zasady współpracy 

1. Strony oświadczają, że będą współdziałać przy wykonywaniu niniejszej umowy w celu należytej 

realizacji przedmiotu umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do informowania 

Zamawiającego  o przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym o zaistniałych w tym 
zakresie trudnościach i przeszkodach Wykonawca będzie informował Zamawiającego niezwłocznie 
pisemną drogą elektroniczną, a w nagłym przypadku – także ustnie lub drogą telefoniczną. 

2. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie rozwiązywania wszelkich sytuacji spornych w 
okresie wykonywania umowy. 

3. Każda ze stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o zmianie wszelkich danych, które 
uniemożliwią należytą współpracę pomiędzy Stronami. W szczególności dotyczy to zmiany adresu 
doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. 
Zmiana danych kontaktowych nie wymaga zawarcia aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia 
drugiej Strony o ich dokonaniu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie formy 
prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego lub 

restrukturyzacyjnego oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do należytego 

wykonania umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami regulującymi wszelkie kwestie związane z realizacją przedmiotu umowy oraz należytą 
starannością i czuwania nad prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy. 
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7. Strony niniejszej umowy wyznaczą po jednym przedstawicielu odpowiedzialnym za współdziałanie 
i czuwanie nad właściwą realizacją postanowień umowy:   

a) ze strony Zamawiającego: Agnieszka Wasilewska, tel. 697 330 569,  

e-mail: agnieszka.wasilewska@uwr.edu.pl  
b) ze strony Wykonawcy: ………….., tel. ……………, e-mail: …………………… 
c) Zmiana przedstawicieli wymienionych w ustępie 8 niniejszego paragrafu nie wymaga zmiany 

umowy, a następuje za pisemnym powiadomieniem drugiej strony. 

 
§ 5 

Kary umowne 
1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia brutto 
wymienionego w §2 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikającego z § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia.  

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu 

terminu dodatkowego do naprawy uchybienia i dokonania zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej w ust. 1 powyżej.  

4. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania księgowej noty obciążeniowej 
wystawionej przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar 
umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, gdyby ta przewyższała wysokość kar umownych.  
 

§ 6 
Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku: 
a) naruszenia przez Wykonawcę zasad określonych w niniejszej umowie, 
b) uchylania się Wykonawcy od realizacji przedmiotu umowy i nałożonych na nią obowiązków, 

c) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, w realizowanej 

usłudze nie stosuje się do zapisów umowy nie zmienia sposobu wykonania realizacji umowy mimo 
wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu, 

d) naruszeniu obowiązków, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy. 
2. W każdym przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za 

okres jej rzeczywistej realizacji. 
3. Umowa wygasa: 

a) z upływem zapisów wskazanych w §3, 
b) w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy, za które strony nie 

ponoszą odpowiedzialności, a których powstania nie mogły przewidzieć w chwili jej zawarcia. 
4. Zamawiający, niezależnie od pozostałych praw przysługujących mu w związku  z naruszeniem 

postanowień niniejszej umowy, może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy:  

a) Wykonawca naruszy istotne postanowienia niniejszej umowy i pomimo wezwania  ze Strony 
Zamawiającego nie zaprzestanie tego naruszenia i/lub nie usunie skutków tego naruszenia w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni kalendarzowych,  

b) wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub ogłoszona zostanie jego upadłość, albo gdy 

zaprzestanie on wykonywania działalności gospodarczej,  

c) po upływie 3 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków wynikających  z umowy w 
rezultacie wystąpienia Siły Wyższej, jeżeli przed upływem powyższego terminu nie ustanie 
działanie Siły Wyższej.  

 

§ 7 
Ochronna danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie 
trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług 
na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji  o funkcjonowaniu UWr 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018 r., 419 tj.  z dnia 2018.02.26 ). 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 

dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. 2018r., poz. 1000)  oraz przepisów Ogólnego Rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO). 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania niniejszej umowy innej osobie. 
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2. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie aneksu w 
granicach określonych poniżej.  

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy, w zakresie powstania konieczności dostosowania zapisów umowy do zmian w 
obowiązującej legislacji, polegającej przede wszystkim na obowiązku zastosowania 
nowych stawek podatku VAT od towarów i usług. 

4. W kwestiach nie uregulowanych umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji umowy, a nierozwiązanych w drodze 
polubownej, rozstrzygać będą sądy właściwe rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 
7. Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy wystąpi siła wyższa, która w bezpośredni sposób 

wypłynie na okoliczności realizacji umowy. 

8. 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 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

9. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej strony. 

10. Załącznikami i integralną częścią do Umowy są: 
1) Oferta Wykonawcy, 

2) Opis przedmiotu zamówienia, 
 
 
 
    WYKONAWCA                       ZAMAWIAJĄCY 
 
 

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


