
(Dział Organizacyjny-2007) 

 

K O M U N I K A T  
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 pa ździernika 2007 r. 
 

w sprawie wzorów umów stosowanych w Uniwersytecie W rocławskim 

 

Przekazuję do wiadomości i zalecam do stosowania w Uczelni niżej wymienione wzory umów, 

które są dostosowane do zarządzenia Nr 68/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

9 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Ogólnych zasad zawierania umów w Uniwersytecie 

Wrocławskim”: 

 1/ zlecenia o wykonanie określonych czynności – w brzmieniu Załącznika Nr 1 do 

niniejszego komunikatu, 

2/ o wykonanie dzieła – w brzmieniu Załącznika Nr 2 do niniejszego komunikatu, 

3/ o dzieło (autorska) o wykonanie i dostarczenie dzieła – w brzmieniu Załącznika Nr 3 

do niniejszego komunikatu, 

4/  rachunek za prace wykonane zgodnie z umowami wymienionymi w punktach 1/, 2/, 3/ 

– w brzmieniu Załącznika Nr 4 do niniejszego komunikatu, 

5/ o dzieło (autorska) wraz z rachunkiem – w brzmieniu Załącznika Nr 5 do niniejszego 

komunikatu, 

6/ o konserwację sprzętu – w brzmieniu Załącznika Nr 6 do niniejszego komunikatu, 

7/ dostawy (jednorazowa) – w brzmieniu Załącznika Nr 7 do niniejszego komunikatu, 

8/ dostawy (wielokrotna) – w brzmieniu Załącznika Nr 8 do niniejszego komunikatu, 

            9/ o wydanie utworu naukowego w formie książkowej – w brzmieniu Załącznika Nr 9 do 

niniejszego komunikatu, 

          10/ o dofinansowanie wydania publikacji pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego –  

w brzmieniu Załącznika Nr 10 do niniejszego komunikatu, 

          11/ o wspólnym przedsięwzięciu wydawniczym – w brzmieniu Załącznika Nr 11 do 

niniejszego komunikatu, 

          12/ o pracę naukowo-badawczą – w brzmieniu Załącznika Nr 12 do niniejszego 

komunikatu, 

          13/ najmu – w brzmieniu Załącznika Nr 13 do niniejszego komunikatu, 

          14/ o usługi porządkowe – w brzmieniu Załącznika Nr 14 do niniejszego komunikatu, 

          15/ darowizny – w brzmieniu Załącznika Nr 15 do niniejszego komunikatu, 

          16/ dzierżawy – w brzmieniu Załącznika Nr 16 do niniejszego komunikatu, 

          17/ użyczenia – w brzmieniu Załącznika Nr 17 do niniejszego komunikatu, 
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          18/ o utylizację – w brzmieniu Załącznika Nr 18 do niniejszego komunikatu, 

          19/ o ochronę mienia – w brzmieniu Załącznika Nr 19 do niniejszego komunikatu. 

 

Tracą moc: 

1/ Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie 

wzorów umów stosowanych w Uniwersytecie Wrocławskim, 

2/ Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 lipca 2007 r. 

wprowadzający zmiany do Komunikatu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów umów stosowanych w Uniwersytecie 

Wrocławskim.  
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Załącznik Nr 1 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

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

pieczątka jednostki organizacyjnej                                                                      Nr umowy 

 

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

        (źródło finansowania) 

 

UMOWA ZLECENIA 

 

zawarta w dniu ............................... we Wrocławiu, pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, 

Wydział……………………………………………………………………………………………………… 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez 

Pana (nią): 

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

działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanym dalej 

Zleceniodawcą  

a  

Panem (nią): 

Nazwisko.......................................................................................................................................... 

Imiona 1. ................................................................ 2. ..................................................................... 

Miejsce urodzenia ....................................................................... data ........................................... 
(dzień, miesiąc, rok) 

Nr PESEL .......................... Nr dowodu/ paszportu ....................... Nr NIP.................................... 

Miejsce zamieszkania...................................................................................................................... 

Ulica ............................................................ Nr domu .......... Nr mieszkania .................................. 

Kod pocztowy ....... - .............. miejscowość ................................................................................... 

Gmina ............................................ Dzielnica ...................... Państwo ........................................... 

......................................................................................................................................................... 
(nr oddziału, adres urzędu skarbowego) 

......................................................................................................................................................... 
(miejsce pracy/nr emerytury lub renty, adres ZUS) 

zwanym dalej Zleceniobiorcą: 
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§ 1 

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do osobistego wykonania w semestrze 

…………….. roku akademickiego* …………………następujące czynności dla Zleceniodawcy: 

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

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

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

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się czynności wymienione  w ust. 1 wykonać osobiście ze 

szczególną starannością i dbałością. 

3. Zleceniodawca w czasie trwania umowy może udzielać Zleceniobiorcy wskazówek, co do 

sposobu jej wykonania, a Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do tych wskazówek. 

§ 2 

Strony ustalają termin wykonania zlecenia od:………………………… do: …………………………. 

oraz miejsce wykonania zlecenia……………………………………………………………………….... 

§ 3 

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy  ustala się w wysokości brutto:………………………...................... 

(słownie złotych…………………………………………………...…………………………..…………..). 

* 1. wg ceny umownej; 2.wg kalkulacji  ………………………………………………………............................... 

§ 4 

Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po wykonaniu całości lub części prac objętych 

zleceniem i po przedstawieniu rachunku /rachunków* bezgotówkowo na konto bankowe,  

a w przypadku jego braku - przekazem pocztowym na koszt Zleceniobiorcy. 

§ 5 

Termin wypłaty wynagrodzenia nastąpi nie później niż 14 dni po przyjęciu rachunku oraz po 

dokonaniu potrąceń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należnych składek 

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

§ 6 

Prace wykonane w ramach niniejszej umowy są realizowane poza godzinami służbowymi i nie 

są objęte umową o pracę. 

§ 7 

Strony dopuszczają na zasadzie porozumienia zmianę miejsca, sposobu i terminu wykonania 

umowy. 
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§ 8 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnego aneksu do umowy 

akceptowanego przez obydwie strony  pod rygorem nieważności. 

§ 9 

Świadczenia publiczno-prawne wynikłe z niniejszej umowy ponosi: 

Zleceniodawca* i Zleceniobiorca*. 

§ 10 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 11 

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu 

cywilnego.  

§ 12 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy. 

 

 

 

..............................................      ……………............................... 
         (Zleceniobiorca)                   (Zleceniodawca)  
 

.................................. 
(Kwestor) 

 

 

Zgodnie z prawem zamówień publicznych: 

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

 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 2 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

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

pieczątka jednostki organizacyjnej                                                                      Nr umowy 

 

 

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

        (źródło finansowania) 

UMOWA O DZIEŁO  

 

zawarta w dniu ............................... we Wrocławiu, pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, 

Wydział……………………………………………………………………………………………………… 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez 

Pana (nią): 

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

działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanym dalej 

Zamawiającym  

a  

Panem (nią): 

Nazwisko.......................................................................................................................................... 

Imiona 1. ................................................................ 2. ..................................................................... 

Miejsce urodzenia ....................................................................... data ........................................... 
(dzień, miesiąc, rok) 

Nr PESEL .......................... Nr dowodu/ paszportu ....................... Nr NIP.................................... 

Miejsce zamieszkania...................................................................................................................... 

Ulica ............................................................ Nr domu .......... Nr mieszkania .................................. 

Kod pocztowy ....... - .............. miejscowość ................................................................................... 

Gmina ............................................ Dzielnica ...................... Państwo ........................................... 

......................................................................................................................................................... 
(nr oddziału, adres urzędu skarbowego) 

......................................................................................................................................................... 
(miejsce pracy / nr emerytury lub renty, adres ZUS) 

zwanym dalej Wykonawcą: 
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§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do osobistego wykonania w semestrze 

……………roku akademickiego*…………………………………………………………………………. 

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

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

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia dzieła Zamawiającemu w terminie  

od dnia …………………………………………. do dnia .................................................................. . 

§ 3  

1. Umowa wykonana będzie z materiałów: 

a) własnych Wykonawcy*, 

b) Zamawiającego*. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu w stanie niepogorszonym materiały, 

o których mowa w ustępie 1b), w terminie .................................. dni od dnia wykonania umowy. * 

3. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia przekazanych mu materiałów 

przed dostępem osób trzecich, w szczególności przed wykorzystaniem i powielaniem 

materiałów, a także ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za ich utratę, zniszczenie, bądź 

kradzież.  

§ 4 

1. Wynagrodzenie wykonawcy ustala się w wysokości brutto: ........................................................ 

(słownie złotych..............................................................................................................................). 

 

1) wg ceny umownej; 2) wg kalkulacji;  3) wg ceny ryczałtowej* ………………………………………....... 

§ 5 

1. Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po odbiorze dzieła lub jego części na podstawie  

rachunku/rachunków częściowych*, na wskazane konto bankowe, a w przypadku jego braku -  

przekazem pocztowym na koszt  Wykonawcy,* w terminie nie później niż 14 dni po dostarczeniu 

rachunku. 

2. Z ustalonego wynagrodzenia Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i dokona rozliczenia 

składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 
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§ 6 

1. Za niewłaściwe wykonanie umowy Zamawiający może obniżyć kwotę ustalonej zapłaty 

a w rażących przypadkach może całkowicie tej zapłaty odmówić. 

2. W razie stwierdzenia błędów w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany 

będzie usunąć je bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę w majątku Zamawiającego mogą być 

przez Zamawiającego potrącone z kwoty przypadającej do wypłaty. 

4. Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości …...% wartości 

umowy za nieterminowe wykonanie dzieła. 

§ 7 

Postanowienia szczegółowe:………………...…………………………………………………………… 

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

§ 8 

Prace wykonane w ramach niniejszej umowy są realizowane poza godzinami służbowymi i nie 

są objęte umową o pracę. 

§ 9 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnego aneksu akceptowanego 

przez obydwie strony pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 

− Kodeksu cywilnego, 

− rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 246, poz. 1796), 

− ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r.  

Dz. U. Nr 164, poz.1163 r. z późniejszymi zmianami).  
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§ 12 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

.........................................       ................................................. 
          (Wykonawca)           (Zamawiaj ący)  

............................................ 
(Kwestor) 

 

 

 

Zgodnie z prawem zamówień publicznych: 

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

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

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

pieczątka jednostki organizacyjnej                                                                      Nr umowy 

 

 

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

         (źródło finansowania) 

 

UMOWA - O DZIEŁO ( autorska ) 

 

zawarta w dniu ............................... we Wrocławiu, pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, 

Wydział……………………………………………………………………………………………………… 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez 

Pana (nią): 

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

działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanym dalej 

Zamawiającym  

a  

Panem (nią): 

Nazwisko.......................................................................................................................................... 

Imiona 1. ................................................................ 2. ..................................................................... 

Miejsce urodzenia ....................................................................... data ........................................... 
(dzień, miesiąc, rok) 

Nr PESEL ...........................Nr dowodu/ paszportu ........................Nr NIP.................................... 

Miejsce zamieszkania...................................................................................................................... 

Ulica ............................................................ Nr domu .......... Nr mieszkania .................................. 

Kod pocztowy ....... - .............. miejscowość ................................................................................... 

Gmina ............................................ Dzielnica ...................... Państwo ........................................... 

......................................................................................................................................................... 
(nr oddziału, adres urzędu skarbowego) 

......................................................................................................................................................... 
(miejsce pracy/nr emerytury lub renty, adres ZUS) 

zwanym dalej Wykonawcą: 
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§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do osobistego wykonania w semestrze 

……..……… roku akademickiego* ………………………………………………………………………. 

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

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

§ 2 

1. Dzieło jest przedmiotem prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wykonawca oświadcza, że 

wraz z przekazaniem Zamawiającemu dzieła, przenosi na Zamawiającego przysługujące mu 

autorskie prawa majątkowe do wykonanego dzieła, obejmujące następujące pola eksploatacji: 

a) utrwalanie*, 

b) zwielokrotnianie techniką magnetyczną, cyfrową i optyczną*, 

c) wprowadzenie do obrotu*, 

d) wprowadzenie do pamięci komputera*, 

e) publiczną prezentację*, 

f) najem*, 

g) dzierżawę*, 

h) nadanie za pomocą wizji lub fonii, zarówno przewodowej jak i bezprzewodowej*, 

i) nadanie za pośrednictwem satelity*, 

j) publikowanie nazwiska Wykonawcy przy wykorzystywaniu i rozporządzaniu Dziełem*, 

k) dokonywanie zmian Dzieła*, 

l) kompilację Dzieła z innymi utworami (dziełami) i wykorzystywanie w powyższym zakresie*, 

m) powszechne udostępnienie w sieci internetowej*, 

n) dalsze przenoszenie autorskich praw majątkowych na inne podmioty*. 

2. Zamawiającemu przysługiwać będzie nieograniczone i wyłączne prawo do rozporządzania 

dziełem w całości, jak również w dających się wyodrębnić częściach oraz korzystania z dzieła 

w zakresie wskazanym w ustępie poprzedzającym. 

3. Wykonawca oświadcza, że eksploatacja dzieła przez Zamawiającego nie naruszy praw osób 
trzecich.   

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia dzieła w terminie  

od dnia ………………….…………………… do dnia ……….…..………………………….............. . 

§ 4 

 1. Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy materiały 

niezbędne do wykonania dzieła. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu w stanie niepogorszonym materiały, 

o których mowa w ustępie poprzedzającym, w terminie .......... dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu dzieła. 

3. Od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zwrotu materiałów, Wykonawca zobowiązany jest 

do należytego zabezpieczenia materiałów przed dostępem osób trzecich, w szczególności przed 

wykorzystaniem i powielaniem materiałów, a także ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za 

ich utratę, zniszczenie, bądź kradzież. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie wykonawcy ustala się w wysokości brutto: ........................................................ 

(słownie złotych..............................................................................................................................). 

 

1) wg ceny umownej; 2) wg kalkulacji; 3) wg ceny ryczałtowej* ……………………………………………. 

 

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich 

praw majątkowych do dzieła oraz wykonywania ich w każdym z wymienionych w § 2 ust. 1 pól 

eksploatacji.  

§ 6 

1. Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po odbiorze dzieła lub jego części na podstawie  

rachunku / rachunków częściowych*, na wskazane konto bankowe, a w przypadku jego braku -  

przekazem pocztowym na koszt Wykonawcy *, w terminie nie później niż 14 dni po dostarczeniu 

rachunku. 

2. Z ustalonego wynagrodzenia Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i dokona rozliczenia 

składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 

§ 7 

1. Za niewłaściwe wykonanie umowy Zamawiający może obniżyć kwotę ustalonej zapłaty 

a w rażących przypadkach może całkowicie tej zapłaty odmówić. 

2. W razie stwierdzenia błędów w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany 

będzie usunąć je bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę w majątku Zamawiającego mogą być 

przez Zamawiającego potrącone z kwoty przypadającej do wypłaty. 

4. Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości …..% wartości 

umowy za nieterminowe wykonanie umowy. 
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§ 8 

Postanowienia szczegółowe:……………………………...……………………………………………… 

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

§ 9 

Prace wykonane w ramach niniejszej umowy są realizowane poza godzinami służbowymi i nie 

są objęte umową o pracę. 

§ 10 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnego aneksu akceptowanego 

przez obydwie strony pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą mają zastosowanie przepisy: 

− Kodeksu cywilnego, 

− rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 246, poz. 1796),   

− ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami ),* 

− ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r.  

Dz. U. Nr 164, poz.1163 r. z późniejszymi zmianami).  

§ 13 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

.........................................       ................................................. 
          (Wykonawca)          (Zamawiaj ący)  

............................................ 
(Kwestor) 

Zgodnie z prawem zamówień publicznych: 

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

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

Wrocław, dnia ..................................... 

Wystawca rachunku                                                                                               

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

imię i nazwisko 

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

kod i adres zamieszkania 

Nr konta ROR _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / 

 

R A C H U N E K (całkowity / częściowy*) 

 

dla Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08. 

Jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego: 

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

za wykonanie zgodnie z umową z dnia ................................ NR.................................................... 

następującej pracy: 

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

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

wg kalkulacji godzin / kwoty umownej * ryczałtu* ............................................................................ 

na ogólną kwotę ............................... (słownie ..............................................................................). 

 

Oświadczenie dla celów podatkowych 

Pracuję w 
......................................................................................................................................................... 
(adres) 

Pobieram emeryturę lub rentę Nr ……………………………………………………………………….. 

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

Oddział ZUS –u 
......................................................................................................................................................... 
(adres) 

Stwierdzam, że wyżej wymienione prace są przedmiotem prawa autorskiego/nie są 

przedmiotem prawa autorskiego*. 

Nie prowadzę działalności gospodarczej w zakresie wyżej wymienionych prac. 

Stwierdzam, że powyższe dane podałem zgodnie ze stanem faktycznym. 
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Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest 

mi znana. 

 

......................................................... 
(podpis zleceniobiorcy / wykonawcy *) 

Stwierdza si ę, że prace obj ęte powy ższym rachunkiem zostały wykonane w godzinach 

pozasłu żbowych, zgodnie z umow ą i przyj ęte bez zastrze żeń. Rachunek sprawdzono pod 

względem merytorycznym i zatwierdzono na kwot ę ............................................................. zł. 

 

 

.......................................................... 
(podpis zlecającego / zamawiającego*) 

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym 

Nr listy płatniczej .................................................. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 5 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

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

pieczątka jednostki organizacyjnej                                                                      Nr umowy 

 

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

       (źródło finansowania) 

 

UMOWA O DZIEŁO ( autorska ) * 

 

zawarta w dniu ............................... we Wrocławiu, pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, 

Wydział……………………………………………………………………………………………………… 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez 

Pana (nią): 

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

działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanym dalej 

Zamawiającym  

a  

Panem (nią): 

Nazwisko.......................................................................................................................................... 

Imiona 1. ................................................................ 2. ..................................................................... 

Miejsce urodzenia ....................................................................... data ........................................... 
(dzień, miesiąc, rok) 

Nr PESEL .......................... Nr dowodu/ paszportu ....................... Nr NIP.................................... 

Miejsce zamieszkania...................................................................................................................... 

Ulica ................................................................... Nr domu .......... Nr mieszkania ........................... 

Kod pocztowy ....... - .............. miejscowość ................................................................................... 

Gmina ................................................... Dzielnica ...................... Państwo .................................... 

......................................................................................................................................................... 
(nr oddziału, adres urzędu skarbowego) 

......................................................................................................................................................... 
(miejsce pracy/nr emerytury lub renty, adres ZUS) 

zwanym dalej Wykonawcą: 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do osobistego wykonania*: 

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

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

Strony ustalają termin wykonania pracy od dnia …………………….. do dnia …………………… .   

 

Wynagrodzenie wykonawcy ustala się w wysoko ści brutto ....................................................... zł 

(słownie ..................................................................................................................................... zł). 

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazanym dziełem 

przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykorzystania dzieła przez 

Zamawiającego na następujących polach eksploatacji: 

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

 – bez dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 1 

Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po wykonaniu i odbiorze dzieła na podstawie 

rachunku w formie przelewu na konto bankowe, a w przypadku jego braku - przekazem 

pocztowym na koszt Wykonawcy. 

§ 2 

Realizacja wypłaty wynagrodzenia nastąpi nie później niż 14 dni po przyjęciu rachunku. 

§ 3 

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu 

cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).* 

§ 4 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnego aneksu do umowy 

akceptowanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności. 

§ 5 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

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

 (Wykonawca)          (Zamawiaj ący)  

............................................ 
(Kwestor) 

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych: 

.................................................. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

R A C H U N E K 

dla Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08 

Rachunek z dnia ............................. za wykonanie pracy zgodnie z zawartą umową o dzieło 

na kwotę ........................ zł (słownie : ....................................................................................... zł). 

Konto bankowe Wykonawcy _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / 

Nr konta osobistego 

....................................... 
Wykonawca 

Stwierdzam, że praca objęta powyższą umową została wykonana i przyjęta. 

Umowę sprawdzono pod względem merytorycznym i zatwierdzono. 

Wrocław, dnia ............................. 

....................................... 
  Zamawiający 

Należność ........................................................................................................................................ 

Koszty uzysk. 20%, 50%, bez kosztów ........................................................................................... 

Podatek 20%, 19 % …..................................................................................................................... 

Do wypłaty ....................................................................................................................................... 

Kwotę zł ................................ słownie: ............................................................................................ 

otrzymałem dnia .............................................................................................................................. 

podpis Wykonawcy 

 

Wypłaty dokonał/a: 

z pobranej zaliczki ........................................................................................................................... 
(imię i nazwisko oraz stanowisko wypłacającego) 

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 

......................................................................................................................................................... 
 
* Niniejszy wzór umowy o dzieło (autorskiej) nale ży stosowa ć w przypadku zawierania 
umowy z: 

- recenzentem rozprawy doktorskiej, autorem opracowan ia oceny dorobku 

naukowego zwi ązanego z przewodami habilitacyjnymi oraz opracowani a oceny 

całokształtu dorobku naukowego, 

- autorem wykładu nieb ędącym pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 



 19 

Załącznik Nr 6 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

       

UMOWA NR …………………… 

zawarta w dniu………………………pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr ident yfikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Zamawiaj ącym"  

i  

( podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko  

……….…………………………………………… zam. ……………………………………..…………… 

działaj ącym jako przedsi ębiorca ……………………………………………………………………… 
(nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w  ………………..………………. nr wpisu ……………………..……………….. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP  ………………                  REGON …………….………………. 

(podmiot prawny) 

Nazwa  

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

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …………………..………. Wydział Gospodarczy KRS 

Nr……………………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ……………..                     REGON …………………..…………. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej cz ęści "Wykonawc ą"  

11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w  rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika  
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§ 1 

Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 r. z późniejszymi zmianami)  

w 

trybie*…………………………………………………………………………………………...………......, 

na podstawie art. 4 pkt 8*. 

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

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest bieżąca konserwacja i naprawa: 

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

Wydziału ……………………………………………………………………………….…. we Wrocławiu.  

Zakres czynności konserwacyjnych obejmuje: 

− konserwacje główne......….…………tj. przegląd, czyszczenie sprzętu, wymiana lub naprawa 
                                    (przedmiot konserwacji) 

− wadliwie pracujących podzespołów: …………(nie rzadziej niż ……………………….……….), 

− przeglądy ogólne stwierdzające prawidłową pracę sprzętu objętego umową  

     ( nie rzadziej niż …………………………………………………………………………...………….). 

   Na zgłoszenie Zamawiającego: 

− naprawy sprzętu, który uległ losowej awarii  w terminie………………………………………… 

− konfigurowanie oprogramowania zainstalowanego na komputerach* w terminie………….... 

− modernizacja sprzętu komputerowego* w terminie …………………………………………...… 

− administrowanie sieci lokalnej w …………………………. z uwzględnieniem wdrażania 

centralnego systemu komputerowego*. 

Wszelkie uwagi dotyczące prac serwisowych Zamawiający będzie zgłaszał na bieżąco. 

§ 3 

1. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć …….................. PLN netto. 

2. Z tytułu świadczenia usług wymienionych w § 1pkt 3 w ramach ustalonej wartości umowy 

Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne: 

Netto ..…………………....… PLN 

podatek VAT ….…………… PLN 

brutto ……………..……...… PLN 

(słownie:……………………………………………………………………………………..………. PLN). 
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§ 4 

1. Cena brutto zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia: koszty robocizny, 

dojazdu, ewentualnego zaopatrzenia. 

2. Niezbędne części i materiały Wykonawca zakupi za zgodą Zamawiającego przy zachowaniu 

postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Koszty części zamiennych koniecznych do naprawy sprzętu pokrywa Zamawiający. 

§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać napraw i modernizacji sprzętu bez wiedzy 

Wykonawcy. 

§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………….…. do ………………………………... 

§ 7 

1. Należność określona w § 3 z tytułu wykonania umowy uregulowana zostanie przelewem na 

konto bankowe w ………………………………………………………………………………………….. 

w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury wystawionej na koniec każdego miesiąca 

potwierdzonej przez …………..…………………………………………………………………………. . 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 8 

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, jeżeli strona przeciwna uchyla się od 

wypełnienia obowiązków wynikających z tej umowy za uprzednim ……... dniowym okresem 

wypowiedzenia*, ze skutkiem natychmiastowym*.  

Rozliczenie wzajemnych należności, proporcjonalnie do wykonanych usług winno nastąpić  

w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy. 

§ 9 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo 

żądać kary umownej w wysokości ….…% wartości umowy brutto*, netto* za każdy dzień zwłoki. 

2. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca 

ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych. 
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3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości ….% wartości  

brutto umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar. 

§ 10 

Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy, jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej 

działalności, o zmianie adresu siedziby firmy i adresu zamieszkania właściciela firmy pod 

rygorem uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez 

Wykonawcę. 

§ 11 

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

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych na 

drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

§ 13 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po ich 

zatwierdzeniu przez obie strony pod rygorem nieważności. 

§ 14 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                           WYKONAWCA 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



 23 

Załącznik Nr 7 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

UMOWA NR …………………… 

zawarta w dniu………………………pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr ident yfikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Zamawiaj ącym"  

i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko ……………………………………………….…… zam. ……………………………… 

działaj ącym jako przedsi ębiorca ……………………………………………………………………... 
   (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..……………… nr wpisu ……………………………………... 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP  ………………                  REGON …………………………..…. 

       

(podmiot prawny) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………….Wydział Gospodarczy KRS nr……………..…….. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ……………..                     REGON …………………………….. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej cz ęści "Wykonawc ą"  

 

 

11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika 

 



 24 

§ 1 

Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz.1163 r. z późniejszymi zmianami):  

w trybie*..……………………………………………………………………………………………………, 

na podstawie art. 4 pkt 8*. 

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

§ 2 

Przedmiotem zamówienia jest: …………………………………………………………………………... 

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

§ 3 

1. Za przedmiot zamówienia określony  w § 2 strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodne  

z przedstawioną ofertą – załącznik Nr 1 stanowiący integralną część umowy:  

 

        netto           …………………..  PLN 

        Vat                     ………………....   PLN 

        brutto          …………………..  PLN 

 

Słownie:  

…………………………..................……………………………………………………………….złotych. 

W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym:  

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

2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom. 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek.  

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby jednostek  

Zamawiającego: 

……..……………………………………………  ul. …………………………………… we Wrocławiu,* 

…….…………………………………………….  ul. …………………………………… we Wrocławiu.* 

§ 4 

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 dostawę, instalację oraz 
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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*, 

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: 

� datę odbioru technicznego, 

� markę urządzenia, 

� numer urządzenia, 

� czas instalacji, montażu i uruchomienia, 

� szkolenie personelu, 

� stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia, 

� inne postanowienia. 

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. 

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę przedmiotu 

zamówienia wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów. 

Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia 

Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

4. Wykonawca dostarczy wraz z  przedmiotem zamówienia: 

� instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim oraz katalog części 

zamiennych, 

� świadectwo potwierdzające zużycie do produkcji bezpiecznych materiałów, 

� atesty, certyfikaty Unii Europejskiej EC zezwalające na jej używanie w Polsce, metki 

fabryczne, etykiety, itp, 

� dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę 

gwarancyjną). 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania sprawności dostarczonego towaru w sposób 

zwyczajowo przyjęty w ciągu …………………………..…. dni roboczych od daty  ich wydania. 
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6. Za dzień wydania uważa się dzień, w którym dostarczony towar został wydany*, 

zainstalowany i uruchomiony* przez Wykonawcę. 

7. 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.  

§ 5 

Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją 

techniczną. 

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. 

§ 6 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres  

………………...  miesięcy. 

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

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

1. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego 

użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) w terminie nie dłuższym niż 

……… dni od zgłoszenia usterki. 

2. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż ….. dni licząc od dnia 

zgłoszenia (faksem) usterki. 

3. 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. 

4. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy. 

5. Liczba napraw gwarancyjnych uprawnionych do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy  

wynosi ……… .  

6. 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. 
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7. Utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w wyniku nieprawidłowej obsługi, przeprowadzania 

napraw przez osoby nieuprawnione. 

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

§ 7 

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. 

§ 8 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia – określony 

w § 2 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. 

§ 9 

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

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do 

wprowadzenia do obrotu oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz za to, że 

Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach 

zwykłego użytku z wszelkiego oprogramowania dostarczonego wraz z przedmiotem 

zamówienia.* 

§ 10 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo 

żądać kary umownej w wysokości ……… %  wartości brutto  umowy za każdy dzień 

opóźnienia, a jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż ……… dni w wysokości ……….% za 

każdy dzień. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż …….dni, Zamawiający ma prawo 

rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu ……% wartości brutto umowy za 

każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad. Jeżeli 
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zwłoka będzie trwała dłużej niż  ……dni  Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy  

z winy Wykonawcy. 

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

za które odpowiada Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

…….%  wartości brutto umowy. 

4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca 

ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar. 

§ 11 

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

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 12 

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze 

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

Zamawiającego. 

§ 13 

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 zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania 

za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

§ 14 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po ich 

zatwierdzeniu przez obie strony pod rygorem nieważności. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
………………………………            ……………………………… 
         Zamawiaj ący             Wykonawca                                             
              
                                                              Data podpisania umowy 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 8 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

UMOWA NR …………………… 

zawarta w dniu………………………pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identy fikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Zamawiaj ącym"  

 i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko  

……….…………………………………………… zam. ………………………………………………… 

działaj ącym jako przedsi ębiorca ……………………………………………………………………… 
   (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..……………… nr wpisu ……………………………………... 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ………………                  REGON ………………………..……..       

(podmiot prawny) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………….Wydział Gospodarczy KRS nr……………………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ……………..                     REGON ………………………….…. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej cz ęści "Wykonawc ą"  

11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika  
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§ 1 

Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz.1163 r. z późniejszymi zmianami):  

w trybie*………………………………………………………………………………………………..…..., 

na podstawie art. 4 pkt 8*. 

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

Przedmiot umowy 

§ 2 

1*. Wykonawca wyłoniony  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

…………… w oparciu o ofertę z dnia … roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy 

zobowiązuje się dostarczać materiały ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………... dla jednostek Wydziału 

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

Dokładny opis przedmiotu umowy został opisany w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. 

1*. Wykonawca w oparciu o ofertę z dnia ……………….. roku stanowiącą załącznik Nr 1 do 

umowy zobowiązuje się dostarczać materiały biurowe dla jednostek Wydziału 

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

Dokładny opis przedmiotu umowy  został opisany w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 3 

Strony ustalają, że zgodnie z przedstawioną ofertą: 

Wartość umowy netto nie może przekroczyć …………………………………………...…..  PLN 

Do wartości umowy będzie doliczony podatek VAT w wysokości …… ………….………  PLN 

Wartość umowy brutto nie może przekroczyć ………………… ………………….…….…  PLN 

Słownie: ………    …………………………………………..………………………….………  PLN 

§ 4 

1. Wartość określona w § 3 zawiera: koszty transportu, ubezpieczenie, dostawy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie niewykorzystanie limitu określonego w § 3 z prawem 

obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu. 

Wykonawcy nie służy z tego tytułu prawo dochodzenia kar, odszkodowań lub innych 

należności. 
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§ 5 

1. W imieniu Zamawiającego zgłoszeń telefonicznych i odbioru zamówionej części 

asortymentu dokonywać będą kierownicy administracyjni jednostek. 

2. Zamówienia będą składane telefonicznie lub faksem na następujące numery wskazane 

przez Wykonawcę: 

       Telefon ………………………, 

        Fax ………………………… . 

§ 6 

Wykonawca zobowiązany jest: 

• dostarczać sukcesywnie każdą zamawianą partię towaru do siedziby wymienionych  

poniżej jednostek Zamawiającego, na własny koszt - w terminie 3 dni od chwili złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub telefonicznie. 

Miejsca dokonywanych dostaw: 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

• zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić 

do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze SIWZ*. 

W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego jakości 

dostarczonego produktu, Wykonawca wymieni produkt na nowy w terminie 2 dni roboczych 

od daty zgłoszenia reklamacji telefonicznie lub faksem na numery wskazane w § 5 ust. 2. 

2. Wykonawca gwarantuje stałość cen w czasie trwania niniejszej umowy. 

§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na okres zamknięty, obowiązuje od dnia podpisania umowy przez 

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

2. Za datę podpisania umowy przyjmuje się datę otrzymania  przez Wykonawcę  podpisanego 

przez Zamawiającego egzemplarza umowy. 
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§ 9 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z dostawy realizowanej zgodnie z warunkami 

umowy Zamawiający ma prawo zamówić awaryjnie dostawę u innego Wykonawcy, 

a poniesionymi kosztami obciążyć Wykonawcę. 

§ 10 

1. W razie nienależytego wykonania warunków umowy, a w szczególności: 

 - dostarczenia towaru złej jakości, 

 - powtarzającego się opóźnienia dostawy 

    Zamawiający może rozwiązać ją w trybie natychmiastowym lub od umowy odstąpić. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy. 

§ 11 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należności za wykonany przedmiot 

zamówienia, w terminie …………… dni od daty otrzymania faktury - z naniesionym numerem 

umowy - wystawionej po zrealizowaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

Kary umowne 

§ 12 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji zamówień, Zamawiający będzie miał 

prawo żądać kary umownej w wysokości ….. % wartości brutto umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. W przypadku natychmiastowego rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy  

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości ……..% wartości brutto umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad  

Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości ……. % wartości brutto 

przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na  

wymianę. 

4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca  

ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar. 
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6. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Spory mogące wynikać przy wykonaniu postanowień umowy, strony poddadzą 

rozstrzygnięciu właściwym miejscowo sądom powszechnym dla Zamawiającego. 

§ 13 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby 

trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego 

§ 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 zmianie adresu siedziby firmy oraz adresu 

zamieszkania właściciela firmy pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na 

ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

Postanowienia ko ńcowe 

§ 15 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po ich 

zatwierdzeniu przez obie strony pod rygorem nieważności. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.     

4. Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy są:  

a) oferta,  

b) opis przedmiotu zamówienia.*  

5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

……………………………               …………………………… 
        Zamawiaj ący                                                           Wykonawca  
 
 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 9 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

……………………………… 
Nr umowy 

UMOWA O WYDANIE UTWORU NAUKOWEGO 

zawarta w dniu………………………pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr ident yfikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Zamawiaj ącym"  

 i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko ……………………………….zam. …………………………………………….……… 

działaj ącym jako przedsi ębiorca …………………………………………………………………..…. 
  (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..……………….nr wpisu …………………………..…………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP  ………………                  REGON …………………….………. 

(podmiot prawny) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………..…….. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………….Wydział Gospodarczy KRS nr……………………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP  ……………..                     REGON ………………………….…. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej cz ęści "Wydawnictwem" 

 
11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika 
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§ 1 

1. Do umowy znajduje zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163  

z późniejszymi zmianami)*.  

2. Wybór Wydawnictwa nastąpił w drodze* ................................................................................. . 

§ 2 

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

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

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

2. Wydział 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 (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi 

zmianami).  

3. Wydział zleca Wydawnictwu rozpowszechnienie dzieła.*  

4. 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.* 

5. Kalkulacja, o której mowa w ust. 4, nie obejmuje honorarium autora.  

§ 3 

1. Całość utworu przygotowanego do wydania Wydział 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 zwłoki. 

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 zostaną spełnione warunki ustawy Prawo zamówień publicznych*, 

− Strony pisemnie uzgodnią warunki dodruku. 
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§ 5 

1. Termin zakończenia druku upływa z dniem ............................................................................. . 

2. Termin zakończenia rozpowszechniania 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 Wydział. * 

§ 8 

1. Wydawnictwo jest zobowiązane do zgłoszenia Wydziałowi - gotowego nakładu do odbioru 

jakościowego i ilościowego. Strony przystąpią do odbioru w uzgodnionym przez siebie 

terminie. W przypadku nieprzystąpienia przez Wydział 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.  

§ 9* 

1. Wydawnictwo, po odbiorze określonym w § 8 niniejszej umowy, przystąpi niezwłocznie do 

rozpowszechnienia książki według nakładu podstawowego, pomniejszonego o liczbę 

egzemplarzy gratisowych przekazanych bibliotekom, zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 

1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 

z późniejszymi zmianami).  

2. Strony ustalają warunki i zasady rozpowszechnienia utworu w sposób następujący 

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

3. Wydawnictwo zobowiązuje się do przekazywania Wydziałowi kwot uzyskanych 

z rozpowszechniania przedmiotu umowy kwartalnie wraz z raportem o ilości sprzedanych 

egzemplarzy - nie później niż do dnia ..................................... miesiąca następnego kwartału.  
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§ 10 

Strony ustalają, że:  

1. Wydział zapłaci Wydawnictwu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Wydziału, w wysokości ........ % wartości umowy określonej w § 6, za każdy dzień zwłoki, 

za wyjątkiem przyczyn określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wydawnictwo zapłaci Wydziałowi kary umowne za:  

a) odstąpienie od umowy przez Wydział z przyczyn zależnych od Wydawnictwa 

w wysokości ........ % wartości umowy określonej w § 6,  

b) niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - ........... % 

wartości umowy określonej w § 6, za każdy dzień zwłoki,  

c) nieprzystąpienie do rozpowszechniania niezwłocznie i nie dłużej niż w ciągu 14 dni po 

sprawdzeniu jakości edycji - w wysokości ........... % wartości umowy, określonej w § 6 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki,* 

d) nieprzekazanie raportu, o którym mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy w wysokości  ...... 

% wartości umowy.*  

3. Wydział ma prawo domagać się odsetek ustawowych za nieterminowe przekazywanie 

należności za sprzedane egzemplarze rozpowszechnianego nakładu.*  

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych.  

§ 11 

Warunki odstąpienia od umowy Strony określają w ten sposób, że:  

1. Wydział 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 Wydział 

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

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 nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie:  

− Kodeks cywilny, w szczególności przepisy dotyczące umów zlecenia i umów o dzieło,  

− ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

z 2006 r., Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), jeśli wartość umowy 

przekracza 6000 euro* albo udział Uniwersytetu Wrocławskiego przekracza 6000 euro,*  
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− ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 

z późniejszymi zmianami), 

− ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

z 2006 r., Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).  

§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania 

formy aneksu podpisanego przez obie Strony, przy zachowaniu postanowień ustawy Prawo 

zamówień publicznych, jeśli wartość umowy przekracza 6000 euro.  

§ 14 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wydawnictwa. 

§ 15 

Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez 

miejscowo właściwy sąd dla siedziby Uniwersytetu Wrocławskiego. 

§ 16 

Wydawnictwo jest zobowiązane, do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy 

informować Wydział o zmianach prawnych form prowadzonej działalności, wszczęciu 

postępowania upadłościowego lub ugodowego oraz zmianie siedziby (adresu zamieszkania) 

Wydawnictwa pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych 

informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Wydział na adres 

siedziby podany przez Wydawnictwo.  

 

 

……………………………           …………………………… 
           Zamawiaj ący                              Wydawnictwo  
 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 10 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

……………………………… 
Nr umowy 

 

UMOWA O DOFINANSOWANIE WYDANIA PUBLIKACJI PRACOWNIK A 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

zawarta w dniu…………………………..….. pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr ident yfikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

1.…………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Zamawiaj ącym"  

i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko …………………………………………….zam. ………………………………………. 

działaj ącym jako przedsi ębiorca …………………………………………………………………….... 
   (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………………….……………… nr wpisu ………………………... 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP  ………..………                  REGON ………………..…………..  

(podmiot prawny) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …..……….Wydział Gospodarczy KRS nr……….…………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ………………...                   REGON……….…………...………. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej cz ęści "Wydawnictwem"  

11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika  
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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.  

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

5. 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.  

6. W przypadku, gdy rzeczywiste koszty publikacji będą mniejsze od wskazanych w § 1 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.  
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2. Dostarczenie wymienionych w § 4 ust. 1 egzemplarzy dofinansowanej publikacji, 

spełniających wymogi określone w niniejszej umowie, nastąpi 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 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) nieprzystąpienie lub odstąpienie od realizacji wydania publikacji, na którą zostało 

udzielone dofinansowanie,  

c) niezakończenia realizacji wydania publikacji w terminie określonym w § 1 ust. 4 umowy, 

d) niezgodności z prawdą oświadczeń, informacji lub danych przekazanych 

Uniwersytetowi przez Wydawnictwo. 

Uniwersytet może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz:  

a) zażądać od Wydawnictwa zapłaty kary umownej w wysokości .... % kwoty 

dofinansowania lub  

b) w przypadku gdy kwota dofinansowania zostanie Wydawnictwu przekazana, zażądać 

od Wydawnictwa zwrotu wypłaconej kwoty dofinansowania wraz z ustawowymi 

odsetkami liczonymi od dnia przekazania kwoty dofinansowania, w trybie 

natychmiastowym, poprzez dokonanie jej wpłaty gotówką w kasie Uniwersytetu albo 

przelewem na rachunek bankowy UWr. o Nr……………………………………………….. . 

Uniwersytet może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych.  
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§ 6 

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

2. Wydawnictwo jest zobowiązane, do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających  

z umowy, informować Wydział o zmianach prawnych form prowadzonej działalności, 

wszczęciu postępowania upadłościowego lub ugodowego oraz zmianie siedziby (adresu 

zamieszkania) Wydawnictwa, pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu 

nieprzekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję 

kierowaną przez Wydział na adres siedziby podany przez Wydawnictwo.  

§ 7 

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez 

miejscowo właściwy sąd dla siedziby Uniwersytetu Wrocławskiego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). 

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

4. 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 strony.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wydawnictwa.  

 

 

…………………………………       ………………………………… 
         Wydawnictwo                                         Zamawiaj ący 
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Załącznik Nr 11 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

……………………………… 
Nr umowy 

 

UMOWA O WSPÓLNYM PRZEDSIĘWZIĘCIU WYDAWNICZYM 

zawarta w dniu…………………………..….. pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr ident yfikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

1.…………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Zamawiaj ącym"  

 i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko …………………………………………… zam. ………………………………………. 

działaj ącym jako przedsi ębiorca …………………………………………………………………...…. 
  (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..……………… Nr wpisu …………………………………..…. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP  ………………                  REGON ……………………..……….       

(podmiot prawny) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …………….Wydział Gospodarczy KRS nr…………………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP  ……………..                     REGON …….…………….……..…. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej cz ęści "Wydawnictwem" 

11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika  
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§ 1 

1. Do umowy znajduje zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163  

z późniejszymi zmianami)*.  

2. Wybór Wydawnictwa nastąpił w drodze* ................................................................................. . 

§ 2 

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

................................................. Wydział 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 (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 

90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).  

2. Koszt wydania, w wysokości ................ zł, ustalony w kalkulacji stanowiącej integralną część 

niniejszej umowy Strony dzielą w ten sposób, że:  

 1/ Wydział ponosi :  .......................... % kosztów, tj. ………….......................... zł,  

 2/ Wydawnictwo ponosi : .......................... % kosztów, tj. ………….......................... zł.  

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

książki.  

3. Kalkulacja nie obejmuje honorarium autorskiego*. Autor zrzekł się honorarium*. Honorarium 

płacą Strony w stosunku przyjętym w ust. 2*.  

§ 3 

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 egz. zgodnie z § 7 niniejszej umowy przystąpi 

do rozpowszechniania książki*.  

§ 4 

1. Wydział dostarczy pracę do druku w postaci .................. w terminie do dnia 

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

2.  Na stronie redakcyjnej umieszczony będzie napis "Współpraca wydawnicza Wydziału 

.................................................. i Wydawnictwa" oraz stopka Wydawnictwa.  

3. Wydawnictwo nada ISBN oraz stopkę wydawniczą.  
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§ 5 

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 (Dz. U. Nr 152, poz. 722 z późniejszymi zmianami).  

2. Przypadające Wydziałowi niesprzedane w ciągu .............. egzemplarze zostaną przekazane 

Wydziałowi, proporcjonalnie do ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy podziału kosztów.* 

§ 6 * 

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 sposób następujący 

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

§ 7 

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 Wydział 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.  

§ 8 

Przypadający na Wydział udział w kosztach wydania utworu, określony w § 2 ust. 2 pkt 1 

niniejszej umowy, zostanie Wydawnictwu przekazany w terminie ............... dni licząc od dnia 

dostarczenia Uniwersytetowi (Wydziałowi) noty wraz z protokołem sprawdzenia jakości i ilości 

egzemplarzy. Wpłata zostanie dokonana na rachunek Wydawnictwa w ........................................ 

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

§ 9 

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.*  
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§ 10 

Strony ustalają, że:  

1/ Wydział .................... zapłaci Wydawnictwu kary umowne za niedotrzymanie terminu, 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości .............. % wartości umowy 

określonej w § 2 ust. 2 pkt 2 za każdy dzień zwłoki.  

2/ Wydawnictwo zapłaci Wydziałowi ................. kary umowne za:  

a) niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 9 niniejszej umowy - .............. % wartości 

umowy określonej w § 2 ust. 2 pkt 1, za każdy dzień zwłoki,  

b) nieprzystąpienie do rozpowszechniania niezwłocznie i nie dłużej niż w ciągu 14 dni po 

sprawdzeniu jakości edycji - w wysokości ............% wartości umowy, określonej w § 2 

ust. 2 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.*  

3/ Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

ustalonych kar umownych.  

§ 11 

Warunki odstąpienia od umowy Strony określają w ten sposób, że:  

1/ Wydział ..................... będzie uprawniony do odstąpienia od umowy po upływie dodatkowego 

terminu jeśli Wydawnictwo ....................., w takim (ch) przypadku, zwróci Wydziałowi 

niezwłocznie otrzymane materiały.  

2/ Wydawnictwo będzie uprawnione do odstąpienia od umowy jeśli Wydział ............................ . 

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 nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie:  

− Kodeks cywilny, w szczególności przepisy dotyczące umów zlecenia i umów o dzieło,  

− ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  

z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), jeśli wartość umowy 

przekracza 6000 euro* albo udział Uniwersytetu Wrocławskiego przekracza 6000 euro,*  

− ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 

z późniejszymi zmianami), 

− ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

z 2006 r., Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).  
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§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy aneksu 

podpisanego przez obie Strony - przy zachowaniu postanowień ustawy o zamówieniach 

publicznych, jeśli wartość umowy przekracza 6000 euro* albo udział Uniwersytetu 

Wrocławskiego przekracza 6000 euro.  

§ 14 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wydawnictwa. 

§ 15 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez miejscowo 

właściwy sąd dla siedziby Uniwersytetu Wrocławskiego.  

§ 16 

Wydawnictwo jest zobowiązane, do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy, 

informować Wydział o zmianach prawnych form prowadzonej działalności, wszczęciu 

postępowania upadłościowego lub ugodowego oraz zmianie siedziby (adresu zamieszkania) 

Wydawnictwa, pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nieprzekazania powyższych 

informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Wydział na adres 

siedziby podany przez Wydawnictwo.  

 

 

 

………………………………..     ……………………………….. 
                   Zamawiaj ący                           Wydawnictwo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik Nr 12 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

 

UMOWA O WYKONANIE PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ 

zawarta w dniu…………………………..…..pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr ident yfikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

 

1.…………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Wykonawc ą"  

 i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko 

 ………………………………………… zam. ……… …………………………………...………….…… 

działaj ącym jako przedsi ębiorca …………………………………………………………………..…. 
  (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..……………… nr wpisu ………………………………..……. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ……………………                  REGON ………..………………. 

       

(podmiot prawny) 

Nazwa 

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

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………….Wydział Gospodarczy KRS nr……………………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP …………………..                     REGON ……………..…………. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej cz ęści "Zamawiaj ącym"  

11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika  
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§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z zamówieniem  

Zamawiającego Nr ……........................................ z dnia ..........................................................  

 pracę badawczą/badawczo-rozwojową pt.: …........................................................................... 

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

2. Kierownikiem pracy będzie (tytuł, imię, nazwisko, jednostka) ............................................ 

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

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wymienioną w § 1 pracę w terminie do dnia       

...........................................200..... r.  

2. Podział pracy na etapy, stanowiące przedmiot odrębnego odbioru i rozliczenia wraz 

z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia oraz wysokości wynagrodzeń – określa Wniosek 

na zawarcie umowy o wykonanie pracy naukowej, który stanowi załącznik Nr 1 i jest 

integralną częścią umowy. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie pracy określonej w § 1 ustala się 

w wysokości  ..................................................................................................................... zł 

(słownie złotych ........................................................................................................) zgodnie 

z załącznikiem Nr 1. 

2. Zamawiający dokona wpłaty zaliczki w kwocie.........................w ciągu .................dni od 

podpisania umowy. 

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru pracy lub jej etapu, 

względnie przerwania lub zaniechania pracy. 

4. Wynagrodzenie Zamawiający przekaże przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury na rachunek Uniwersytetu Wrocławskiego 

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

 z podaniem nazwy jednostki wykonującej pracę. 

5. Negatywny wynik pracy wykonanej zgodnie z umową nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty  

wynagrodzenia według ustaleń zawartych w § 3 ust. 1. 
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6. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub przerwania pracy, Zamawiający 

pokryje faktycznie poniesione koszty wykonanej części pracy, włączając w to przyjętą 

stawkę zysku oraz kwoty wynikające z podjętych zobowiązań wobec osób trzecich. 

7. Zamawiający udzieli pożyczki/podaruje/sprzeda/udostępni Wykonawcy na czas 

wykonywania umowy następujące urządzenia, materiały, surowce, dokumenty, itp. 

wymienione w załączniku Nr........ stanowiącym integralną część umowy.  

8. Zamawiający zapewnia nieodpłatną pomoc dla Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem Nr ........ 

stanowiącym integralną część umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający nie będzie się powoływał na Wykonawcę ani na żadnego z członków zespołu 

wykonującego pracę w stosunkach zewnętrznych, w szczególności w działalności 

reklamowej, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 

2. Wykonawca nie będzie się powoływał na Zamawiającego ani na żadnego z jego 

pracowników lub na podmioty sprawujące nad nim kontrolę albo mu podporządkowane  

w stosunkach zewnętrznych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§  5 

1. Zamawiający uznaje prawo Wykonawcy do ogłoszenia uzyskanych wyników pracy i godzi 

się, na warunkach określonych w ust. 2, aby osoby biorące udział w pracy prezentowały jej 

wyniki w pracach naukowych, artykułach, sympozjach itd. 

2. Wykonawca przekazuje kopie wszelkich proponowanych opracowań przynajmniej ............dni 

naprzód przed udostępnieniem ich osobom trzecim i w ciągu..........dni od tej daty 

Zamawiający może zgłosić sprzeciw z uwagi na wymóg ochrony patentowej. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu zainteresowana ogłoszeniem wyników badań 

osoba powstrzyma się z tym ogłoszeniem przez okres ........ dni od daty otrzymania takiego 

sprzeciwu, w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania zgłoszenia patentowego. 

3. Rozpowszechnianie informacji przez Zamawiającego o wynikach pracy w trakcie jej realizacji 

możliwe jest wyłącznie za zgodą Wykonawcy. 

4. Strony uzgodnią i stwierdzą w protokole zdawczo-odbiorczym, które fragmenty wyniku pracy 

nie mogą być ujawniane i rozpowszechniane z istotnych przyczyn gospodarczych oraz ze 

względu na tajemnice produkcyjne Zamawiającego. 
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§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznawania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji 

pracy i uzyskiwanymi wynikami. W tym celu Zamawiający wyznacza swoich przedstawicieli 

w osobach: 

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

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

2. Do udzielania informacji o stanie realizacji pracy Wykonawca ze swej strony upoważnia 

następujące osoby: 

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

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

3. Jeżeli w toku wykonywania pracy Wykonawca dojdzie do wniosku, że jej kontynuacja jest 

niecelowa, ponieważ wyniki będą niezgodne z założeniami, ma on obowiązek 

niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego. 

4.  Jeżeli w toku wykonywania pracy Zamawiający dojdzie do wniosku, że jej kontynuacja jest 

niecelowa z istotnych i uzasadnionych przyczyn, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić 

o tym Wykonawcę. 

5 W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 Strony zobowiązane są w terminie 14 dni od 

dnia zawiadomienia rozpatrzyć celowość kontynuowania pracy, ustalając jednocześnie 

protokolarnie stan jej zaawansowania. Ostateczna decyzja o przerwaniu pracy należy do 

Zamawiającego. 

§ 7 

 

1. Przekazanie wyniku prac nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Jeżeli Zamawiający w terminie 21 dni od daty zakończenia pracy nie dokona jej odbioru, 

Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronnie protokół, który stanowić będzie podstawę 

do dokonania rozliczeń.  

§ 8 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie pracy 

określonej w § 1. 

2. Otrzymanie negatywnego wyniku prac wykonanych zgodnie z umową nie stanowi podstawy 

odpowiedzialności Wykonawcy i nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku uiszczenia 
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wynagrodzenia do dnia, w którym Wykonawca stwierdził fakt niemożności uzyskania 

pozytywnego wyniku pracy, zawiadomił o tym Zamawiającego i przerwał pracę. 

3. Zamawiający ponosi względem osób trzecich odpowiedzialność za szkody będące 

następstwem użytkowania wyrobów lub stosowania technologii opartych na wynikach pracy 

wykonanej zgodnie z umową. Jeżeli środki prawne zostaną skierowane przeciwko 

Wykonawcy, Zamawiający zrefunduje mu wszelkie koszty z tym związane. 

4. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1/ Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną: 

   - w wysokości .............% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

    zwłoki w dostarczeniu urządzeń, materiałów, surowców, dokumentów, itp. 

    wymienionych w załączniku Nr ......................, 

   - w wysokości .............% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za odstąpienie od 

    umowy z powodów, za które Wykonawca nie odpowiada, 

 2/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

   - w wysokości .............% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

    zwłoki w wykonaniu prac określonych w § 1 ust.1, 

   - w wysokości .............% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za odstąpienie od 

    umowy z powodów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

§ 9 

1. Wykonawca będzie informował na piśmie Zamawiającego o dokonaniu w trakcie realizacji 

pracy rozwiązań, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot prawa własności 

intelektualnej. 

2. Prawa do wyników pracy przysługują Wykonawcy i Zamawiającemu wspólnie 

w następujących proporcjach: Wykonawca ......................%, Zamawiający ..................%, 

przy czym, gdy podczas realizacji umowy zostanie dokonany wynalazek lub wzór użytkowy, 

Wykonawca przed dokonaniem zgłoszenia rozwiązania do ochrony w Urzędzie Patentowym 

RP przedstawi Zamawiającemu projekt umowy o wspólności prawa do patentu lub prawa 

ochronnego na wzór użytkowy, który ustali prawa i obowiązki stron. 

3. Jeżeli Wykonawca zdecyduje się nie podejmować kroków związanych z ochroną patentową 

pracy, do której posiada prawa zgodnie z ust. 2, informuje o tym niezwłocznie 
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Zamawiającego, który może zażądać wystąpienia o ochronę pokrywając na bieżąco koszty 

z tym związane. 

§ 10 

Strony ustalają ponadto, jako istotne dla wykonania pracy określonej w § 1 umowy, 

co następuje: ……............................................................................................................................ 

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

§ 11 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

...................................................... miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. Strony mogą wspólnie rozwiązać umowę w każdym czasie. 

3. W razie naruszenia postanowień umowy i nieusunięcia skutków tego naruszenia 

w ciągu...............dni od otrzymania pisemnego wezwania drugiej Strony, Strona dokonująca 

wezwania może odstąpić od umowy. 

§ 12 

Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą być dokonywane za zgodą obu stron, w formie pisemnej.  

§ 13 

1. Strony będą dążyły do rozstrzygnięcia spraw spornych drogą negocjacji podjętych 

niezwłocznie po wystąpieniu ich przyczyny. 

2. W braku załatwienia sprawy w sposób podany w ust. 1 w ciągu 14 dni, spór rozstrzygać 

będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Wykonawcy. 

§ 14 

1. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

dwa egzemplarze dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

3. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) Wniosek na zawarcie umowy o wykonanie pracy badawczej - załącznik Nr 1, 

b) .............................................................................................................................................., 

c) ............................................................................................................................................. . 



 54 

4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 Nr 119, poz. 1117 

z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). 

 

 

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

ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA  

 

 

HARMONOGRAM ZADANIOWO – FINANSOWY 

PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ 

DO UMOWY NR ....................... 

 

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Termin 

rozpoczęcia 

zadania 

Termin 

zakończenia 

zadania 

Przewidywane 

koszty               

(zł) 

 

     

     

     

RAZEM 
 

 

Wrocław, dnia: 

 

 

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

ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA  
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Załącznik Nr 13 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

                                                     ……………………………… 
Nr umowy 

UMOWA NAJMU  

zawarta w dniu………………..…. pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr ident yfikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

 

1.…………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Wynajmuj ącym"  

i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko 

 …………………………………………… zam. ………………………………………………..………… 

działaj ącym jako przedsi ębiorca ……………………………………………………………………... 
  (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..……………….……… nr wpisu …………………..………... 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP  ………………                  REGON …………………………..…. 

       

(podmiot prawny) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………… Wydział Gospodarczy KRS nr……………………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP  ……………..                     REGON……………………..………. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej cz ęści "Najemc ą" 
11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika 
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§ 1 

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej 

w ........................................., przy ul. ....................................., dla której Sąd Rejonowy we 

Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą Nr Kw ................................................................................ . 

§ 2 

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy wydzielone pomieszczenia w budynku opisanym 

w § 1, wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną  

i telefoniczną wraz z wyposażeniem, o łącznej powierzchni ……. m2, składające się z ……..., 

przeznaczonego na prowadzenie ……………………………………………………….…………. . 

2.  Najemca przejmuje do używania pomieszczenia określone w § 2, zgodnie z protokołem 

zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy jako jej integralną 

część. 

3. Najemca przejmuje w użytkowanie wyposażenie lokalu zgodnie z protokołem przekazania, 

stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy jako jej integralną część. 

§ 3 

Przedmiot najmu oddany jest w dobrym stanie ze sprawnymi elementami i urządzeniami.  

§ 4 

1. Nieruchomość wykorzystywana będzie przez Najemcę wyłącznie na cele związane 

z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą, to jest .............................................. . 

2. Jakakolwiek zmiana wykorzystania nieruchomości bez pisemnej zgody Wynajmującego 

poczytana będzie jako rażące naruszenie warunków umowy i stanowić będzie podstawę do 

jej rozwiązania bez wypowiedzenia z winy Najemcy, przy czym Wynajmującemu należy się 

wówczas kwota odpowiadająca czynszowi najmu za okres ostatniego miesiąca. 

§ 5 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń Wynajmującego, przedstawionych na 

piśmie, a dotyczących przedmiotu najmu jak i prowadzonej przez Najemcę działalności. 

§ 6 

1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu: 

a) miesięczny czynsz najmu w  wysokości ………………………………… złotych netto 

(słownie: ………………………………………………………………………...………… złotych),  
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b) za rozmowy telefoniczne z numeru …………..…, refaktura na podstawie bilingu 

wystawionego przez Dział Infrastruktury Technicznej, 

c) za zużytą energię elektryczną miesięczną należność w  ………….……….………..….. netto. 

Rozliczenie za zużytą energię elektryczną odbywać się będzie  raz w roku w miesiącu lutym 

lub w dniu rozwiązania umowy, zgodnie z odczytami podlicznika elektrycznego. 

Do w/w opłat doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. 

d) za zużytą ciepłą wodę, miesięczną należność w kwocie ………………………..…… zł netto, 

e) za zużytą zimną wodę, miesięczną należność w kwocie …………..………………… zł netto, 

f) za odprowadzone ścieki, miesięczną należność w kwocie ………………………...…. zł netto. 

Rozliczenie za zużytą wodę i ścieki odbywać się będzie raz w roku, w miesiącu lutym, 

zgodnie z odczytami wodomierzy, a w przypadku rozwiązania umowy – rozliczenie nastąpi  

w okresie 30 dni od daty jej rozwiązania. 

Do w/w opłat doliczony będzie podatek VAT w wysokości 7%. 

Szczegółową kalkulację w/w opłat zawiera załącznik Nr 3 do umowy, który stanowić będzie 

podstawę do rozliczenia naliczonych opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki. 

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do aktualizacji czynszu raz w roku o wskaźnik inflacji 

ogłoszony przez GUS oraz o zmiany cen kosztów eksploatacyjnych, wprowadzone przez 

jednostki świadczące usługi dla Wynajmującego, bez konieczności zmiany umowy  

w formie aneksu.   

3. W okresie od 1 lipca do 30 września każdego roku Najemca zwolniony jest z opłat czynszu. 

§ 7 

1. Należności wymienione w § 6 pkt 1 umowy płatne będą na konto BZ WBK S.A. 4 

O/Wrocław 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004 , na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wynajmującego, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w którym faktura 

została wystawiona. 

2. Najemca oświadcza, że posiada numer ewidencyjny NIP ………………, oraz jest 

zobowiązany do wystawiania i otrzymywania faktur VAT, jednocześnie upoważnia 

Wynajmującego do wysyłania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 

3. W razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z należności na rzecz Wynajmującego, 

naliczy on odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. 
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§ 8 

Planowane przez Najemcę adaptacje budowlane, przebudowa pomieszczeń lub jakakolwiek 

inna ingerencja w dotychczasowy stan przedmiotu umowy, muszą być każdorazowo uzgadniane 

z Wynajmującym i wymagają jego pisemnej zgody. Wartość polepszeń, uzdatnień czy 

jakichkolwiek czynników podnoszących wartość przedmiotu najmu dokonanych przez Najemcę, 

także przy akceptacji Wynajmującego, nie podlega zwrotowi lub partycypacji w kosztach. 

§ 9 

Najemca zobowiązuje się do: 

1. korzystania z pomieszczeń zgodnie z treścią niniejszej umowy, 

2. dokonywania we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji przedmiotu najmu oraz 

remontów bieżących, 

3. dokonywania na własny koszt drobnych napraw, a szczególnie wynikających 

z niewłaściwego użytkowania przedmiotu najmu, celem zachowania  przedmiotu najmu 

w stanie niepogorszonym, 

4. przestrzegania obowiązujących przepisów, szczególnie z zakresu bhp i p.poż., jak 

również wewnątrzuczelnianych, 

5. utrzymania porządku w zajmowanych pomieszczeniach oraz ich najbliższym otoczeniu, 

6. ponoszenia odpowiedzialności (kary, sankcje) z tytułu nieprzestrzegania obowiązujących 

przepisów, 

7. ubezpieczenia oraz zabezpieczenia na własny koszt i we własnym zakresie lokalu, jego 

wyposażenia, urządzeń i towarów znajdujących się w pomieszczeniach, przed kradzieżą,  

zniszczeniem i innymi zdarzeniami losowymi łącznie z powodzią, 

8. umożliwienia kontroli wykorzystania pomieszczeń, 

9. złożenia na portierni danych umożliwiających bezpośredni kontakt w sytuacji 

wymagającej obecności Najemcy, 

10. zdeponowania na portierni w zalakowanej kopercie jednego kompletu kluczy do     

zajmowanych pomieszczeń, 

11. pokrycia szkód i strat jakie poniesie Wynajmujący z przyczyn leżących po stronie 

Najemcy lub osób od niego zależnych, a związanych z jego działalnością, 

12. informowania Wynajmującego o zmianie siedziby firmy i miejsca zamieszkania 

właściciela firmy w okresie trwania umowy lub w okresie po jej rozwiązaniu, o ile będą 

zachodziły sprawy z rozliczeniami związanymi z umową, pod rygorem uznania za 

doręczoną korespondencję skierowaną na adresy podane w umowie. 
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§ 10 

Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu w podnajem osobom trzecim bez 

uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego.  

W razie naruszenia powyższych zakazów, Wynajmujący może rozwiązać umowę bez 

wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 11 

W razie naruszenia warunków umowy przez Najemcę, a w szczególności w razie zalegania  

z zapłatą należności wynikającą z niniejszej umowy za dwa okresy, Wynajmujący może ją 

rozwiązać bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym). 

§ 12 

Po zakończeniu najmu Najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym, przy 

czym nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego 

używania. 

§ 13 

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie Najemcy, jak również za skutki 

nieprzestrzegania przez niego przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przeciwpożarowych. 

§ 14 

1. Umowę zawarto na czas nieoznaczony. 

2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi ................ (słownie: ................................................) dni. 

§ 15 

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla .................................................................................................................................. . 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 17 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

z wyjątkiem zmian wysokości czynszu i opłat wymienionych w § 6 ust. 1. 
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§ 18 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Wynajmującego i jeden dla Najemcy. 

 

 

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

          Wynajmuj ący                                                                                          Najemca 
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Załącznik Nr 14 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

……………………………… 
Nr umowy 

UMOWA 

(sprzątanie pomieszczeń, posesji, obsługa szatni w budynku ..................................) 

zawarta w dniu………………………pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identy fikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Zamawiaj ącym"  

 i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko  

……….…………………………………………… zam. ………………………………………………… 

działaj ącym jako przedsi ębiorca ……………………………………………………………………… 
   (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..……………… nr wpisu ……………………………………... 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ………………                   REGON ……………………….……..       

(podmiot prawny) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ……..……. Wydział Gospodarczy KRS nr…………………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ……………..                     REGON…………………….…….…. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

2. …………………………….. 

zwaną w dalszej cz ęści "Wykonawc ą" 
11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika 
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§ 1 

Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym Nr ……… 

w trybie ……………………………………………………………………………………………………. . 

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, profesjonalny sprzęt oraz zatrudnia 

pracowników niezbędnych do realizacji usługi objętej niniejszą umową. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na  

kompleksowym utrzymaniu czystości wraz z myciem okien oraz obsłudze szatni  

w pomieszczeniach należących do ......................................................................................... . 

2.  Zakres przedmiotowo-rzeczowy niniejszej umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia – Załącznik Nr 1 do umowy i Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 2 do umowy, 

które stanowią jej integralną część. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

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

2.  Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz innych związanych z wykonywaniem 

przedmiotu umowy. 

3.  Własnym kosztem i staraniem zabezpieczenia i ubezpieczenia mienia stanowiącego jego 

własność oraz mienia, za które odpowiada wobec osób trzecich. 

4.  Dostarczenia kierownikowi obiektu, najpóźniej do dnia, od którego obowiązuje umowa, listy 

osób upoważnionych do przebywania w Obiekcie w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy. 

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

z nienależytego wykonania przedmiotu umowy i nieprzestrzeganiem przepisów 

obowiązujących w tym zakresie. 

6.  Sporządzenia listy środków chemicznych odpowiedniej jakości, które będą używane do 

utrzymania czystości w Obiekcie wraz z oznaczeniami atestów i przedłożenia wyżej 

wymienionej listy kierownikowi obiektu do celów informacyjnych w dniu obowiązywania 

niniejszej umowy. 

7.  Złożenia na portierni Obiektu zeszytu do korespondencji (z ponumerowanymi stronami), 

służącego do dokonywania przez Zamawiającego wpisów na temat jakości wykonywania 

przedmiotu umowy. Przedstawiciel Wykonawcy w poniedziałki, środy i piątki powinien 
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potwierdzać, przez złożenie pod notatką Zamawiającego imiennego podpisu wraz z datą, 

odebranie informacji zawartych w zeszycie i stosownie do wpisu zareagować. 

8.  Pilnowania rzeczy pozostawionych w szatni i nie dopuszczenie do ich zaginięcia pod rygorem 

odpowiedzialności materialnej. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania, na czas trwania umowy, polisy 

ubezpieczeniowej, wystawionej przez Ubezpieczyciela wyłącznie na kontrakt będący 

przedmiotem niniejszego postępowania – o wartości  ………………… potwierdzającej jego 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych 

z wykonywaniem przedmiotu umowy (w tym również przyjęcie Odpowiedzialności Cywilnej 

Ubezpieczanego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu 

niedozwolonego). 

2. W przypadku, gdy przedłożona przez Zleceniobiorcę polisa ubezpieczeniowa zawierać 

będzie wyłączenia (np. franszyza redukcyjna lub integralna) pomniejszające wysokość 

wypłacanego Zamawiającemu odszkodowania, przyjmuje się, że ciężar odszkodowania 

spoczywać będzie na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do 

dopłaty potrąconej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kwoty odszkodowania wynikającej 

z wyłączenia (franszyzy) w pełnej wysokości na konto Zleceniodawcy do 14 dni od daty 

wypłaty odszkodowania. 

§ 5 

1. Usługa codziennego sprzątania pomieszczeń i posesji odbywać się będzie: 

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

2. Zamawiający ma prawo do dokonywania samodzielnej kontroli wykonania przedmiotu 

umowy. Z przeprowadzonej kontroli Zamawiający sporządzi notatkę podpisaną przez osoby 

kontrolujące i powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

§ 6 

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usługi i zobowiązań wynikających z treści 

niniejszej umowy innemu przedsiębiorcy. 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
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§ 7 

1. Wartość umowy, zawartej na czas określony w § 12, ustala się na kwotę 

w wysokości........................zł netto , powiększoną o podatek VAT co daje 

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

2. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 i w ramach wartości 

umowy określonej w pkt 1, Wykonawcy przysługuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie 

w rozbiciu na: 

2.1. za sprzątanie pomieszczeń wynagrodzenie miesięczne w wysokości............. zł netto  + 

podatek VAT w wysokości: .............. % tj. ……...... zł, co daje kwotę …………………. zł 

brutto,  

2.2. za sprzątanie posesji wynagrodzenie miesięczne w wysokości.... zł netto + podatek 

VAT w wysokości: ………….... % tj. ................ zł, co daje kwotę ……………… zł brutto, 

2.3. za obsługę szatni wynagrodzenie miesięczne w wysokości......... zł netto  + podatek VAT 

w wysokości.......% tj. ............... zł, co daje kwotę ……….. zł brutto, co stanowi ogółem 

kwotę .......................zł brutto (słownie złotych:..................................................). 

§ 8 

1. Należność za wykonaną usługę płatna będzie za każdy miesiąc z dołu w terminie 21 dni od 

daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego poprawnie sporządzonej pod 

względem formalnym i merytorycznym faktury VAT - potwierdzonej przez kierownika obiektu, 

że usługa została wykonana bez zastrzeżeń. 

2. Należność uregulowana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na  fakturze 

VAT. 

3. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer  

NIP 896-000-54-08 oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego 

podpisu. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP……………….. . 

§ 9 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy znajdujące się 

w pomieszczeniach i terenie, w których realizowana ma być usługa objęta niniejszą umową. 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz zmianie adresu firmy, a także o zmianie adresu 
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zamieszkania wspólników firmy, w okresie obowiązywania umowy i niezakończonych rozliczeń  

z niej wynikających, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję przesłaną na ostatni 

adres podany przez Wykonawcę. 

§ 11 

1. Umowa zawarta zostaje na okres zamknięty tj.: od dnia ............ roku do dnia ............... roku. 

2. Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

a) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie 

przedmiotu umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności naruszenia 

postanowień § 3, 4, 7 niniejszej umowy. 

§ 12 

1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę umowną w wysokości 

20 % wynagrodzenia netto liczonego za okres 6 miesięcy, 

b) za nienależyte wykonanie usług i obowiązków określonych w § 3, 4, 5, 7 umowy, 

stwierdzonych na podstawie przeprowadzonej kontroli w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy, karę umowną w wysokości 1 % wartości umowy netto, określonej 

 w § 8 ust.1. 

2. W sytuacji gdy wysokość naliczonych kar umownych nie wyrównuje rzeczywistej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych w nocie obciążeniowej, kar 

umownych z miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania usługi z dniem rozpoczęcia 

obowiązywania umowy, oraz nie przedstawi wykazu pracowników, zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 20 % jednomiesięcznego wynagrodzenia netto.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 21 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej 

z naliczoną karą. Wpłaty należy dokonać na konto Zamawiającego wskazane w nocie 

obciążeniowej. 
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§ 13 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji jakie uzyskały  

w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, a które mogą mieć wpływ na interesy lub 

stan bezpieczeństwa Zamawiającego, zarówno w czasie trwania niniejszej umowy jak i po jej 

rozwiązaniu. 

§ 14 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  

a) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego ogółem brutto tj. kwotę ............. zł (słownie złotych: 

………………………………..……..). Pełna kwota tego zabezpieczenia wniesiona 

zostanie w dniu podpisania umowy w formie: ...................................................................., 

b) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy 

określonego w § 12 i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został wykonany 

należycie. 

§ 15 

Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 8 pkt 2 będzie obniżane 

proporcjonalnie do usług niewykonywanych przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Stron 

umowy lub leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

a) wyłączenia poszczególnych pomieszczeń objętych przedmiotem umowy, na okres 

wykonywania prac remontowo-budowlanych, 

b) zamknięcia pomieszczeń z innych przyczyn. 

O powyższym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie najpóźniej w terminie do 

7 dni, licząc od dnia zaistnienia sytuacji uzasadniającej obniżenie wynagrodzenia. 

§ 16 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
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§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 

1163 z późniejszymi zmianami) i Kodeksu cywilnego.  

§ 18 

Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy 

będą rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 19 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Załączniki:  

1. Załącznik Nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Załącznik Nr 2 -  Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

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

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                    WYKONAWCA  
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Załącznik Nr 15 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

……………………………… 
Nr umowy 

UMOWA DAROWIZNY 

zawarta w dniu………………………pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identy fikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Obdarowanym"  

 i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko  

……….…………………………………………… zam. ………………………………………………… 

działaj ącym jako przedsi ębiorca ……………………………………………………………………… 
   (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..……………… nr wpisu ……………………………………... 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP …………..……                  REGON ……………………………..       

(podmiot prawny) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …………... Wydział Gospodarczy KRS nr…………………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP …………..…..                     REGON………………………….…. 

reprezentowaną przez: 

11 .……………………………. 

2. ……………………………... 

zwaną w dalszej cz ęści "Darczy ńcą" 
11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika  
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§ 1 

Przedmiotem darowizny jest ......................................................................................................... . 

§ 2 

Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny opisanego w § 1, który 

stanowi jego wyłączną własność i jest wolny od praw osób trzecich. 

§ 3 

Darczyńca bezpłatnie przekazuje na własność Obdarowanego 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 darowizny już nastąpiło. 

§ 7 

Strony o świadczaj ą, że jest to pierwsza darowizna Darczy ńcy na rzecz Obdarowanego 

w okresie 5 lat poprzedzaj ących rok, w którym nast ępuje niniejsze nabycie. 

§ 8 

Darczyńca nie nakłada na Obdarowanego jakiegokolwiek obowiązku oznaczonego działania lub 

zaniechania. 

§ 9 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwych sądów powszechnych. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.  
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§ 11 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Obdarowanego i jeden dla Darczyńcy. 

 

 

 

 

 

 

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

Darczyńca                                                                  Obdarowany 
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Załącznik Nr 16 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

……………………………… 
Nr umowy 

UMOWA DZIERŻAWY 

zawarta w dniu………………………pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identy fikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Wydzier żawiającym"  

 i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko  

……….…………………………………………… zam. ……………………………..…………………… 

działaj ącym jako przedsi ębiorca ……………………………………………………………………… 
   (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..……………… nr wpisu ……………………………………... 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP …………………                  REGON ……..……………………..       

(podmiot prawny) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …………... Wydział Gospodarczy KRS nr…………………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP …………..…..                     REGON ..……………………….…. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej cz ęści "Dzier żawcą"  

11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika 
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§ 1 

1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości ………………. położonej 

w ……………………… przy ul. ……………………………………………………………………..……,  

zabudowanej, niezabudowanej 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ……….. o pow. ……………………………… 

(słownie: …………..) m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr KW …………………………………., 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ………………………...... - Wydział Ksiąg Wieczystych. 

2. Nieruchomość, określona w ust. 1, przeznaczona jest w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na cele działalności ……………………………….…………... . 

§ 2 

Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy całą wymienioną w § 1 nieruchomość do używania 

i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie ……………...., objętej przedmiotem 

przedsiębiorstwa Dzierżawcy. 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na okres ………… lat. 

2. Dzierżawcy przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3, prawo rozwiązania umowy za 

wypowiedzeniem ze skutkiem na ostatni dzień roku, w którym doręczył Wydzierżawiającemu 

wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Prawo Dzierżawcy do rozwiązania umowy jest wyłączone przez pierwszych ………… lat 

obowiązywania umowy. 

§ 4 

1. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu dzierżawnego 

w wysokości ……………. (słownie złotych: ……………………………………………..) miesięcznie. 

2. Czynsz, określony w ust. 1 nie obejmuje podatku od towarów i usług, do którego zapłaty 

zobowiązany będzie Dzierżawca. 

3. Zapłata następować będzie z góry na podstawie faktury wystawionej przez 

Wydzierżawiającego na jego rachunek bankowy:  ………………………………………………… 

Nr rachunku  …………………………….….., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Dzierżawcy. 

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wpływu należności na rachunek Wydzierżawiającego. 

5. Oprócz czynszu Dzierżawca obowiązany jest uiszczać podatki i inne opłaty związane 

z własnością przedmiotu dzierżawy. 
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§ 5 

Wydanie nieruchomości Dzierżawcy nastąpiło w dniu ………………. w stanie przydatnym do 

umówionego użytku, co Dzierżawca niniejszym potwierdza. 

§ 6 

Dzierżawca uprawniony jest do …………………….., o której mowa w § 1 ust. 1, budynkiem 

przeznaczonym na prowadzenie …………………..., zgodnej z przedmiotem przedsiębiorstwa 

Dzierżawcy, przy dopełnieniu wymogów ……………………………………………………………… . 

§ 7 

1. Dzierżawcy nie wolno oddawać nieruchomości w poddzierżawę lub do bezpłatnego 

używania. 

2. Dzierżawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy osobie trzeciej 

bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 

§ 8 

1. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić 

nieruchomość Wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym. 

2. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na zabudowę  

i urządzenie nieruchomości. 

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Dzierżawca zobowiązany 

będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu wynagrodzenia z   tytułu bezumownego korzystania 

z nieruchomości, w wysokości ………..% stawki czynszu dzierżawy, określonej w § 4 ust. 1,  

za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z nieruchomości. 

4. Do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio postanowienia 

§ 4 ust. 3 i 4. 

§ 9 

Dzierżawca w okresie obowiązywania umowy oraz niezakończonych rozliczeń z niej 

wynikających jest zobowiązany do informowania Wydzierżawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu upadłościowym lub układowym oraz o 

zmianie adresu siedziby firmy i adresu zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków 

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

podany przez Dzierżawcę. 
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§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 11 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Wydzierżawiającego i jeden dla Dzierżawcy. 

  

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

                      WYDZIERŻAWIAJĄCY                                                                        DZIERŻAWCA  
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Załącznik Nr 17 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

……………………………… 
Nr umowy 

 

UMOWA UŻYCZENIA 

zawarta w dniu………………………pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identy fikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "U życzającym"  

 i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko  

……….…………………………………………… zam. ……………………………………………..…… 

działaj ącym jako przedsi ębiorca ……………………………………………………………………… 
   (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..……………… nr wpisu ……………………………………... 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ………………                  REGON …………….………………..       

(podmiot prawny) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …………. Wydział Gospodarczy KRS nr …….……………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ……………..                     REGON……… ………………….…. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej cz ęści "Bior ącym"  

11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika  
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Przedmiot umowy 

§ 1 

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem ……………………………………………..……………. 
( podać nazwę przedmiotu użyczenia) 

§ 2 

Użyczający oddaje przedmiot użyczenia określony w § 1 umowy, a Biorący przedmiot użyczenia 

przyjmuje. 

§ 3 

Biorący do używania oświadcza, że przedmiot użyczenia jest mu znany zgodny z celem umowy  

i nie wnosi zastrzeżeń do jego jakości. 

§ 4 

Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i zostanie 

stwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez strony umowy. 

      

Prawa i obowi ązki bior ącego  

§ 5 

Biorący zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego 

przeznaczeniu i właściwościom, a także zgodnie z niniejszą umową. 

§ 6 

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

użyczającego. 

§ 7 

Biorący do używania zobowiązuje się utrzymać przedmiot użyczenia w należytym stanie oraz 

ponosić wszelkie koszty napraw niezbędnych dla zachowania przedmiotu użyczenia w stanie  

niepogorszonym oraz wszystkich kosztów związanych z jego eksploatacją. 

§ 8 

Po wygaśnięciu umowy biorący wyda użyczającemu przedmiot użyczenia bez uprzedniego 

wezwania. Dowodem wydania będzie protokół podpisany przez strony umowy. 
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Prawa u życzającego 

§ 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 

Użyczający może domagać się kary umownej jeżeli Biorący nie zwraca rzeczy w terminie 

w wysokości:................................ złotych. 

§ 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. 

 

Obowi ązywanie umowy 

§ 12 

Umowa zostaje zawarta na 
......................................................................................................................................................... 

( czas nieokreślony, określony – podać termin od – do ) 
 

Postanowienia ko ńcowe 

§ 13 

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. 

§ 14 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
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§ 16 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Użyczającego i jeden dla Biorącego w użyczenie. 

 

 

 

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

            Użyczający       Bior ący w u życzenie  
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Załącznik Nr 18 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

……………………………… 
Nr umowy 

UMOWA O UTYLIZACJ Ę 

zawarta w dniu………………………pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr ident yfikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Zamawiaj ącym"  

 i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko …………………………………………… zam. ………………….…………………… 

działaj ącym jako przedsi ębiorca …………………………………………………………………..…. 
  (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..……………… nr wpisu …………………………..…………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ………………                  REGON ………………………………. 

(podmiot prawny) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………..…….. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …………. Wydział Gospodarczy KRS nr……………..……. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ……………..                     REGON ……………………….……. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej cz ęści "Wykonawc ą"  

11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika  
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TRYB WYBORU WYKONAWCY 

§ 1 

Umowę zawarto na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) w trybie 

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

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

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

Przedmiotem zamówienia jest: 

odbiór i utylizacja odpadów, nieczystości lub środków* ……………………….. z jednostek 

Uniwersytetu Wrocławskiego – …………………………………. wskazanych w załączniku Nr 1 do 

umowy. 

§ 3 

Wykonawca oświadcza, że ma wymagane prawem zezwolenia właściwych organów na odbiór, 

transport oraz unieszkodliwienie środków będących przedmiotem umowy oraz, że prowadzi 

działalność zgodnie z wymogami przewidzianymi ustawą Prawo ochrony środowiska i ustawą  

o odpadach. 

Zezwolenie stanowi załącznik do umowy. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. wykonywanie umowy zgodnie z jej celem oraz posiadanymi uprawnieniami, w oparciu  

o obowiązujące przepisy i przy zachowaniu zachowania 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, 
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4. transport odpadów, nieczystości lub środków ................. własnym staraniem na własny koszt  

i ryzyko w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,  

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. 

§ 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 ”. 

3. Wykonanie usługi zostanie potwierdzone protokołem podpisany przez obie strony umowy. 

4. Dokumenty zostaną sporządzone z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia  

2001 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 pkt 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości …...%. 
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3. Wynagrodzenie brutto wyniesie ............ zł, (słownie złotych: .................................................). 

4. W cenę brutto wliczone są wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

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 2, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

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

Dokładna ilość odpadów, nieczystości lub środków ............. zostanie określona w trakcie 

odbioru. 

WARUNKI PŁATNO ŚCI 

§ 7 

Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane  

w fakturze w ciągu ...... dni od daty złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT 

wraz z potwierdzeniem należytego wykonania umowy przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 8 

Umowa obowiązuje od ……………….……….……….. do …………………………….....………..… . 
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ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 9 

Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy  

z obowiązków wynikających z umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 

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 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

pkt 1 umowy. Taką samą karę zapłaci Zamawiający Wykonawcy w razie odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po jego stronie, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Za nie dotrzymanie terminu realizacji umowy oraz terminu odbioru określonego zgodnie  

z § 4 pkt 4 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości ...% wynagrodzenia brutto za 

każdy dzień zwłoki. 

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

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar. 

KLAUZULA ARBITRA ŻOWA 

§ 11 

1. W sprawach spornych, które nie są regulowane niniejszą umową, zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień powyższej umowy 

rozstrzygane będą przez sądy powszechne we Wrocławiu właściwe dla Zamawiającego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

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

zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej, postępowaniu układowym lub upadłościowym oraz o zmianie 

adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela firmy, pod rygorem skutków 



 84 

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 i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

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

ZAMAWIAJ ĄCY       WYKONAWCA 

 

 

* określić rodzaj odpadów, środków lub nieczystości  
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Załącznik Nr 19 

do Komunikatu z dnia 26 października 2007 r. 

 

……………………………… 
Nr umowy 

UMOWA O OCHRONĘ MIENIA 

zawarta w dniu………………………pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem …………………………………………………  

z siedzib ą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr ident yfikacyjny 

NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………………… - Dziekana Wydziału …………………………….. 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

działaj ącego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersyte tu Wrocławskiego  

zwanym w dalszej cz ęści "Zamawiaj ącym"  

 i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko …………………………………………… zam. ……………………………….……… 

działaj ącym jako przedsi ębiorca …………………………………………………………….……..…. 
  (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w …………………..……………… nr wpisu ……………………………..………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP  ………………                  REGON ………………………..……. 

(podmiot prawny) 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………..…….. 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………….Wydział Gospodarczy KRS nr ..…………………. 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP ……………..                     REGON ………………..……………. 

reprezentowaną przez: 

11 .…………………………….    

zwaną w dalszej cz ęści "Wykonawc ą"  

11 imi ę i nazwisko osoby widniej ącej w rejestrze albo prawidłowo upowa żnionego przez ni ą pełnomocnika  
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TRYB WYBORU WYKONAWCY 

§ 1 

Umowę zawarto na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) w trybie 

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

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

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 2 

Przedmiotem umowy jest ochrona mienia Zamawiającego ............................................................ 

(wymienić rodzaj mienia) 

znajdującego się ........................................................................................................................... . 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 3 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. wykonywanie umowy zgodnie z jej celem oraz posiadanymi uprawnieniami, w oparciu  

o obowiązujące przepisy i przy zachowaniu zachowania 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, 

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, 
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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. 

WARTOŚĆ UMOWY 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty: 

 netto .............. zł, (słownie złotych: ……………………...…......................................................).  

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

2. Wynagrodzenie brutto wyniesie .......... zł, (słownie złotych: .................................................. ). 

WARUNKI PŁATNO ŚCI 

§ 5 

1. Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy za każdy 

przepracowany miesiąc w ciągu ....... dni od daty złożenia przez Wykonawcę faktury 

Zamawiającemu i potwierdzenia należytego wykonania umowy przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie miesięczne nie może przekroczyć 1/ ……. kwoty określonej w § 4. 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

§ 6 

Umowa obowiązuje od ……………….…..…………. do ……….…………..………...…………….… . 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 7 

Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy  

z obowiązków wynikających z umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 
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KARY UMOWNE 

§ 8 

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 opóźnienia w płatnościach "Wykonawca" może naliczyć odsetki w wysokości 

ustawowej. 

2. Za uchybienia w wykonaniu usług określonych w § 2 Wykonawca zapłaci karę umowną  

w wysokości …………………………………… wynagrodzenia netto. 

3. W przypadku opóźnienia płatności, o których mowa w pkt 1 powyżej 14 dni Wykonawca 

uprawniony jest do wstrzymania realizacji postanowień niniejszej umowy do czasu pełnego 

ich uregulowania lub odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar. 

5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

KLAUZULA  ARBITRA ŻOWA 

§ 9 

1. W sprawach spornych, które nie są regulowane niniejszą umową, zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień powyższej umowy 

rozstrzygane będą przez sądy powszechne we Wrocławiu właściwe dla Zamawiającego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

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

zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej prowadzonej 

działalności gospodarczej, postępowaniu układowym 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. 
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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. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

5. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Ewentualne spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień powyższej umowy 

rozstrzygane będą przez sądy powszechne we Wrocławiu właściwe dla Zamawiającego. 

9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

10. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

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

                  ZAMAWIAJ ĄCY                  WYKONAWCA 

 


