
 

załącznik nr 5c do SIWZ 
nr postępowania: BZP.2421.47.2016.BD 

 
WZÓR UMOWY DLA ZADANIA 3 

 
UMOWA NR ……………… 

 
 

zawarta w dniu ………………………….…… 2016r. pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu 50-137, pl. Uniwersytecki 1, nr 
identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 
który reprezentuje 
………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 
i 
.............................................................. 
REGON: .....................................,  
NIP: ..........................................,  
reprezentowanym przez:  
.............................................................. 
zwanym w dalszej części "Wykonawcą 
o następującej treści: 
 

§ 1  

Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - w trybie przetargu 
nieograniczonego, postępowanie nr ……………………………………………………………………… 
Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
§ 2  

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego 
postępowania nr ……………………….. oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym 
postępowaniu – stanowiące integralną część niniejszej umowy, Zamawiający zleca a 
Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę transportu zbiorów graficznych (420 mb 
+ 145 mb pudeł), zbiorów kartograficznych (140 mb + 150 teczek, 600 map 
wiszących, 17 globusów) i zbiorów muzycznych (1028 mb + 5 mb pudeł) z 
budynku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Św. Jadwigi ¾ do 
budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12. 

2. Usługa transportu obejmować będzie: 
1) zdejmowanie zbiorów z regałów, pakowanie, załadunek, transport;  
2) rozładunek księgozbioru, jego wnoszenie do wskazanych pomieszczeń oraz 

rozpakowywanie i układanie na regałach we wskazanych pomieszczeniach. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do umowy – Opis 
Przedmiotu Zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeprowadzki księgozbioru zgodnie z instrukcją zawartą w pkt. V Załącznika nr 1 do 
umowy; 



2) pakowania i rozpakowywania księgozbioru wskazanego przez Zamawiającego w ramach 
przedmiotu zamówienia przy udziale wskazanych osób nadzorujących ze strony 
Zamawiającego; 

3) załadunku, transportu i rozładunku księgozbioru, a także jego wnoszenia do wskazanych 
pomieszczeń i układania na regałach. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone zbiory biblioteczne od chwili ich 
protokolarnego przejęcia do chwili ich protokolarnego zwrotu i dołoży wszelkiej staranności, 
aby zapewnić ich zwrot w stanie niepogorszonym. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w 
czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi uprawnieniami, wiedzą, środkami, 
wyposażeniem, doświadczeniem i kadrami, które umożliwiają należyte i terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy; dołoży najwyższej staranności jakiej można oczekiwać od 
osób zajmujących się profesjonalnie tego typu działalnością przez cały okres realizacji 
umowy. Wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze 
strony jego współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, jeżeli Wykonawca 
będzie wykonywał przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, w wykonywaniu 
czynności przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne kwalifikacje pozwalające 
na należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością i zgodnie z: 

1) warunkami określonymi w niniejszej umowie, dokumentacji oraz ofercie o której mowa w 
ust. 1; 

2) warunkami wynikającymi z właściwych dla przedmiotu umowy przepisów prawa, w 
szczególności BHP i ppoż.; 

3) dostarczanymi na bieżąco wytycznymi i wskazaniami Zamawiającego. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu 
umowy oraz odebrania przedmiotu umowy i zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia. 

9. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoich 
pracowników, jak również innych osób, którymi posługuje się lub przy pomocy których 
wykonuje przedmiot umowy – jak za działania lub zaniechania własne. 

 
§ 3  

1. Umowa realizowana będzie w terminie do ……………….. dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia księgozbioru zgodnie z instrukcją określoną w 

Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zapewni: 

1) odpowiednią ilość wytrzymałych pudeł kartonowych i zamkniętych pojemników 
plastikowych lub metalowych z bocznymi uchwytami (w tym co najmniej 50 pojemników 
z możliwością plombowania) do przenoszenia księgozbioru gwarantujących płynną 
realizację zadania bez zbędnych przestojów. Wymiary pudeł/pojemników muszą być 
dostosowane do wymiarów księgozbioru podanego w załączniku nr 1 do umowy – Opis 
Przedmiotu Zamówienia; 

2) odpowiednią liczbę: 
- środków transportu (nie mniej niż 2 samochody ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 
tony z zabudową kontenerową, windami załadunkowymi i możliwością plombowania), 
- pracowników fizycznych do każdego środka transportu, 
- dodatkowo pracowników fizycznych do pakowania, rozpakowywania i układania na 
regałach księgozbioru we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach; 



3) wyposażenie transportowe tj. odzież ochronną, rękawice, taśmy, folie (np. bąbelkowe). 
2. Wykonawca zadba o ład i porządek w czasie przeprowadzki. 
3. Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia obiektów spowodowane 

wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca pokryje koszty usunięcia szkód powstałych podczas transportu. 
5. Wykonawca zobowiązuje się również do: 

1) nadzoru nad załadowywanym bądź rozładowywanym samochodem. Niedopuszczalne jest 
pozostawienie załadowanego samochodu bez dozoru osoby odpowiedzialnej ze strony 
Wykonawcy za przewożone mienie; 

2) zapewnienia identyfikatorów swoim pracownikom, zgodnie z wcześniej przedstawioną 
Zamawiającemu imienną listą; 

3) ubezpieczenia pracowników fizycznych od nieszczęśliwych wypadków; 
4) wykonywania przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby nie uległ zniszczeniu, utracie 

lub zdekompletowaniu; 
5) przedłożenia kopii polisy ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością oraz 

posiadanym mieniem z tytułu odpowiedzialności deliktowej oraz kontraktowej  
(OC działalności) z sumą gwarancyjną w wysokości co najmniej 300 000 PLN na jeden i 
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Polisa powinna obejmować ochroną 
działalność Wykonawcy związaną z realizacją niniejszego zamówienia w szczególności 
czynności z zakresu usług przeprowadzki tj. pakowanie, rozpakowywanie, przenoszenie 
ładunków. Polisa powinna do wysokości sumy gwarancyjnej obejmować również 
odpowiedzialność za: szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług 
spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy 
przedmiotu tych czynności, prac lub usług; szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, 
pod dozorem lub kontrolą Wykonawcy; szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub 
udostępnionych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych 
podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę; 

6) przedłożenia kopii polisy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika lub 
mienia w transporcie Cargo (co najmniej jedną z tych polis) wraz z dowodem opłacenia 
składki, najpóźniej na dzień podpisania umowy w sprawie zamówienia. 
Polisa ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika, spełnia co najmniej 
następujące wymagania: 
- zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w następstwie niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przewozu towarów; zakres ubezpieczenia obejmuje 
ochroną odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z Ustawy z 15 listopada 1984 r. Prawo 
przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 915), 
- zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia od 
momentu przyjęcia mienia do przewozu do momentu wydania przedmiotu odbiorcy, 
- wysokość sumy gwarancyjnej na zdarzenia/ limitu odpowiedzialności na jednym środku 
transportu dla ubezpieczenia Cargo, wynosi co najmniej 300 000 PLN,  
-z zakresu ubezpieczenia OC przewoźnika lub Cargo nie ma wyłączeń przedmiotowych 
dotyczących mienia, które jest przedmiotem transportu, w szczególności polisa 
obejmować będzie transport księgozbiorów, rękopisów, starych druków, zbiorów 
graficznych, kartograficznych i muzycznych, 
-zakres ubezpieczenia wynikający z przedstawionych przez Wykonawcę polis będzie 
obejmować swoim zakresem w szczególności odpowiedzialność wynikającą z: czynności 
załadunku/ wyładunku, zabezpieczenia ładunku w pojeździe, szkody w wyniku rabunku.  

6. W sytuacji, gdy Wykonawca planuje przy realizacji umowy skorzystać z usług 
podwykonawców, polisa ubezpieczenia OC działalności, OC przewoźnika lub mienia w 
transporcie Cargo obejmuje również odpowiedzialność za tych podwykonawców. W 
przypadku Wykonawcy, którego siedziba mieści się poza granicami RP i który zamierza 
realizować umowę za pomocą środków transportu zarejestrowanych poza terytorium RP – 
polisa ubezpieczenia OC przewoźnika potwierdza ochronę ubezpieczeniową na warunkach 



określonych powyżej (w tym w odniesieniu do wysokości sum gwarancyjnych), w związku ze 
świadczeniem usługi kabotażu na terenie RP.  

7. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę polisy mienia w transporcie Cargo – polisa ta 
winna zapewniać ochronę w zakresie co najmniej - FLEXA, deszcz nawalny, grad, huragan, 
rabunek, kradzież ładunku, uszkodzenie w wyniku wypadku środka transportu, uszkodzenie 
w wyniku załadunku/wyładunku oraz limit odpowiedzialności na transport określony w polisie 
winien być nie niższy aniżeli faktyczna wartość transportowanego mienia i sumy 
gwarancyjne określone dla poszczególnych zadań. 

8. W przypadku szkód, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, a które nie są objęte umową 
ubezpieczenia OC działalności, OC Przewoźnika lub ubezpieczeniem Cargo np. z powodu 
zastosowania franszyz i udziałów własnych, lub wyłączeń zakresowych np. wyłączenia szkód 
wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, winy umyślnej Wykonawcy lub osób za które 
ponosi odpowiedzialność (o ile takie wyłączenia mają zastosowanie) lub też z innych 
przyczyn nie zostaną pokryte przez ubezpieczyciela – Wykonawca zobowiązuje się do 
pokrycia tego rodzaju szkód z własnych środków w zakresie w jakim ponosi 
odpowiedzialność za szkodę. W sytuacji wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, 
Wykonawca zobowiązany będzie odnowić wysokość minimalnego limitu odpowiedzialności 
wskazanego powyżej, jeżeli w umowie ubezpieczenia zastosowanie ma konsumpcja sumy 
ubezpieczenia. 

 
§ 5 

1. Zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście: 
1) cały przedmiot umowy, 
2) ……………………………………, 
3) ……………………………………. 

2. Zakres usług, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: 
1) ……………………………………, 
2) ……………………………………, 
3) ……………………………………. 

3. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) w takim stopniu, 
jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

5. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 
 

§ 6  
1. Każda ze stron niniejszej umowy wyznacza swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za 

bieżącą współpracę i utrzymywanie stałych kontaktów pomiędzy stronami: 
1) ze strony Zamawiającego: 

…………………………………, nr tel. ………………………., e-mail ......................... 
……………………………….., nr tel. ………………………., e-mail ......................... 

2) ze strony Wykonawcy: 
…………………………………, nr tel. ………………………., e-mail ......................... 
……………………………….., nr tel. ………………………., e-mail ......................... 

2. Ewentualna zmiana osób wymienionych w ust. 1 wymaga, pod rygorem nieważności, 
pisemnej notyfikacji Wykonawcy lub Zamawiającego. 

 
§ 7 



1. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie umowne w formie ryczałtowej zgodnie z przestawioną ofertą z dnia …………….. 

2. Wartość umowy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ustala się 
w kwocie brutto: …………………………… zł (słownie: ………………………….……………………………………. zł). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi on celem prawidłowego 
wykonania usługi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy, o 
której mowa w ust. 2. 

4. Potwierdzeniem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy będzie protokół odbioru 
końcowego podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie którego 
zostanie wystawiona faktura. 

5. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
……………………………….. nr rachunku …………………………….. w ciągu 21 dni od daty podpisania 
przez Strony protokołu odbioru końcowego oraz przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo 
pod względem formalnym i prawnym wystawionej faktury. 

6. Fakturę Wykonawca wystawi na adres: 
Uniwersytet Wrocławski 
Biblioteka Uniwersytecka 
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
NIP 896-000-54-08 

7. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego kwotą przelewu. 

8. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji 
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z 
oświadczeniem załączonym do oferty. 

2. Na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 
dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę 
zawartych przez  Wykonawcę z pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 
świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi 
na podstawie umowy o pracę. 

 
§ 9 

Strony ustalają że: 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości określonej w § 7 ust.2 
umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, oraz przez Wykonawcę z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości określonej w § 7 ust.2 
umowy. 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości określonej w § 7 ust. 2 
umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu usługi, licząc od terminu 
określonego w § 3 ust. 1. 



4. Wykonawca zapłaci karę umowną za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – 
w wysokości 1 % wartości określonej w § 7 ust. 2 umowy za każdy dzień realizacji umowy, 
w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wartości określonej w § 7 ust. 2 za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu dokumentów o których mowa w § 8 ust. 
3, jeśli przyczyny opóźnienia leżały po stronie Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, do kwoty rzeczywiście poniesionej szkody – na 
zasadach ogólnych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej, o której 
mowa w ust. 2-5, z wynagrodzenia Wykonawcy w ramach kompensaty wzajemnych 
zobowiązań. 
 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto podanej w § 7 ust.2 umowy 
w formie ………………………………, na kwotę: ……………………………………………………. zł (słownie 
………………………………………………… zł). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego powstałych w związku z realizacją umowy, w tym roszczeń z tytułu 
kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 
bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, zostanie zwolnione 
w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 
1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w 

przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków z niej wynikających, a w 
szczególności w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny z 

postanowieniami umowy i pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła 
poprawa w wykonywaniu tych obowiązków przez Wykonawcę; 

2) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości; 
3) Wykonawca wyrządził szkodę Zamawiającemu po raz drugi bez względu na jej rozmiar. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być pod rygorem nieważności przedstawione w formie 
pisemnej 

 
§ 12 

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
 



 
§ 13 

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności 
wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie: 
1) w przypadku zmiany zgłoszonego przez Wykonawcę w ofercie zakresu rzeczowego 

wykonywanego przy udziale podwykonawcy; 
2) przypadku zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy lub rezygnacji z 

podwykonawcy, przy czym w przypadku, gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, powoływał się na zasoby tego podwykonawcy na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

 
§ 14 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności, 
zachowania formy pisemnej 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 
2) Załącznik nr 2 – Protokół odbioru; 
3) Załącznik nr 3 – Oferta wykonawcy; 

 
§ 15 

1. Strony zobowiązują się do zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy danych osobowych, do 
których mają dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje o Zamawiającym, 
uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

 
§ 16 

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej 
prowadzonej działalności, wszczęciu postępowania ugodowego lub upadłościowego, o 
zmianie adresu siedziby firmy, ewentualnie o zmianie adresu jej właściciela w okresie 
obowiązywania umowy, oraz o nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających pod rygorem 
skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania 
za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres wskazany przez Wykonawcę. 

2. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z niniejszą umową powinna być kierowana 
na niżej podane adresy Stron: 
 
Dla Wykonawcy   …………………………………………………………………………………… 
 
Dla Zamawiającego: Uniwersytet Wrocławski  

Biblioteka Uniwersytecka  
ul. F. Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław 

 
§ 17 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 



zm.), Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz. 915) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414). 

§ 18 
Ewentualne spory wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą 
rozstrzygane polubownie, a jeżeli to nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd 
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 19 
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa Zamawiający. 
 
 
 
 
 
 
  …………………………………      ………………………………… 

Zamawiający          Wykonawca 
 
 
 
Umowę sporządził: Jakub Gural  



Postępowanie nr: ………………………………………… 
Załącznik nr 2 do umowy 

 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI 
 
 

Sporządzony w dniu ……………………………………..…….……….… w ……….………………….………………………… 

Zgodnie z umową z dnia ……………………..…….……… nr …………………………………….przedstawiciel(-e) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Zamawiającego, nazwiska osób upoważnionych) 

 
 
Dokonali odbioru  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonana usługa odpowiada / nie odpowiada warunkom zawartej umowy i nie budzi zastrzeżeń 

/ budzi zastrzeżenia* 

 
Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
Dołączone dokumenty: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

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

Zamawiający          Wykonawca 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 


