UM O W A NR … …… … …… … … …… ..
zawarta w dniu ………………………… pomiędzy:
Uniwersytetem

Wrocławskim

-

Wydziałem

Nauk

Biologicznych,

50-137

Wrocław

pl.

Uniwersytecki 1 nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08
reprezentowanym przez: dr hab. Dariusza Skarżyńskiego prof. UWr

– Dziekana Wydziału

Nauk Biologicznych działającym na podstawie pełnomocnictwa nr ……………… z dnia ……………………...
zwanym w dalszej części "Wykonawcą"
a……………………..
, ………………………..
z siedzibą:, NIP, regon
reprezentowanym przez:
– ………
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć z biologii (wykładów i zajęć praktycznych) w roku
szkolnym 2017/2018 dla uczniów … .
2. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem stanowiącym
integralną część umowy.
3. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych strony zobowiązują się powiadomić o tym
fakcie co najmniej 3 dni kalendarzowych przed tymi zajęciami.
4. O terminie przeprowadzenia odwołanych zajęć Zamawiający zostanie powiadomiony co najmniej 4
dni przed planowanym terminem.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki przeprowadzonych zajęć wynikającej z
przyczyn losowych.
6. Liczba osób zgłaszanych przez Zamawiającego do udziału w zajęciach zostanie podana odrębnie.
7. Zamawiający zobowiązuje się do opieki nad uczestnikami programu podczas zajęć dydaktycznych.
w przeciwnym wypadku Wykonawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia uczestników zajęć.
Szczególnie dotyczy to zajęć wyjazdowych oraz prowadzonych w terenie.
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§3
1. Cena brutto za przeprowadzone zajęcia wynosi: 400,00zł/osobę.
2. Całkowita wartość umowy brutto za cykl zajęć wynosi: …….zł.
3. Zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji umowy pociąga za sobą
zmianę wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust 1 i 2 bez konieczności zmiany niniejszej umowy
4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przeprowadzone zajęcia:
a) przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.
b) gotówką w kasie Uniwersytetu Wrocławskiego *
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5. W wyniku zawarcia umowy zostanie wykupione przez Wykonawcę ubezpieczenie uczestników
programu u Ubezpieczyciela wyłonionego w drodze negocjacji na podstawie zawartej polisy
ubezpieczeniowej. **
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy Programu Edukacyjnego Mój Pierwszy Uniwersytet
§4
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Zamawiający może być obciążony karami umownymi za:
a) odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada
Zamawiający w wysokości 10% wartości brutto określonej w §3 ust. 2 pomniejszonej o koszt zajęć,
które się odbyły.
b) odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada w wysokości 10% wartości określonej w §3 ust. 2 pomniejszonej o koszt zajęć, które się
odbyły.
2. Wykonawca może być obciążony karami umownymi za:
a) odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 10% wartości określonej w §3 ust. 2 pomniejszonej o koszt zajęć, które się
odbyły.
b) odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie
odpowiada w wysokości 10% wartości określonej w §3 ust. 2 pomniejszonej o koszt zajęć, które się
odbyły.
1. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
§5
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony harmonogramem zajęć.
2. Strony mogą wspólnie rozwiązać umowę w każdym czasie.
§6
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy, jeżeli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie powstało na skutek
okoliczności siły wyższej.
2. Termin wykonania zostanie zawieszony na czas trwania siły wyższej i biegnie dalej po jej ustaniu.
3. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności zewnętrzne, które pomimo zachowania
należytej staranności i podjęcia wszelkich działań, w normalnym zakresie, nie mogą być przez strony
przewidziane oraz którym strony nie mogą zapobiec bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny.
§7
W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego
§8
W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na drodze
polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę
Wykonawcy.
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§9
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu
3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
2 egz. dla Wykonawcy,
1 egz. dla Zamawiającego
Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego: Pani/Pan ……., tel. ………………..
Osoba do kontaktów organizacyjnych ze strony Wykonawcy: dr Anna Kędziora, tel. 71 375 62 22,
mpu@biol.uni.wroc.pl
Pani Anna Granat w zakresie spraw formalno-finansowych tel. kont. 71 3752895

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

3

