
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5  do zapytania ofertowego nr 1/2019/POWR.03.03.00-00-M086/16 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 
 
I. Strony i Przedmiot umowy: 
1. Umowa zawarta w dniu ………………………………… w Dąbrowie Górniczej  
pomiędzy: 
Akademią WSB, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c 
reprezentowanym przez:………………………, zwanym dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez……………………….…, zwanym dalej Wykonawcą 
 
2. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę lektoratu 

……………………………………………………………………………. zgodnie ze  złożoną ofertą w ramach postępowania 

prowadzonego przez Zamawiającego nr 1/2019/POWR.03.03.00-00-M086/16.  

3. Zajęcia będą się odbywały w języku angielskim. 

 
II. Termin i miejsce wykonania umowy: 
1. Zajęcia zostaną przeprowadzone w terminie od ………………….. do .…………………, według 
zatwierdzonego przez Zamawiającego programu i harmonogramu zajęć.  
2. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego. 
 
III. Wynagrodzenie: 
1. Cena za godzinę lekcyjną zajęć wynosić będzie ………………………..…………… zł brutto (słownie: 

……………………………………………………………). 
2. Całkowity koszt wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie może być wyższy niż 

kwota…………………..zł brutto. 
3. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jako 

usługa kształcenia zawodowego finansowana w minimum 70% ze środków publicznych w myśl 
ustawy o finansach publicznych podlega zwolnieniu z podatku VAT.  

4. Należność będzie płatna na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, 
z uwzględnieniem ilości godzin, dla których przedmiot umowy został zrealizowany, potwierdzone 
listą obecności osób uczestniczących w szkoleniu.  

5. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu, na rachunek Wykonawcy w  terminie 21 dni, 
licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i 
uznania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi. 

6. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 
przelewu na rachunek Wykonawcy. 

 
IV.  Pozostałe: 
1. Wykonawca zobowiązuje się do : 

a) opracowania sylabusa do zajęć pod kierunkiem przedstawiciela Zamawiającego, 
b) przeprowadzenia zajęć, 

c) wystawienia ocen po zakończeniu zajęć  zgodnie z obowiązującą w Uczelni skalą ocen, 
d) przygotowania dokumentacji zajęć według wzorów przekazanych przez Zamawiającego oraz 

dostarczenia ich Zamawiającemu. 



 

 

 

 

 

 

e) przygotowania materiałów dydaktycznych na wzorach przekazanych przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca oświadcza, iż przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworu 

jaki  powstanie w wyniku wykonania umowy (między innymi treść zajęć, program zajęć, materiały 
dydaktyczne). Przeniesienie autorskich praw majątkowych do rzeczonego utworu nastąpi 
bezterminowo na umówionych polach eksploatacji. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw autorskich do dzieła na wszystkich polach 
eksploatacji objętych umową mieści się w ogólnej kwocie wynagrodzenia wskazanej w ofercie oraz 
umowie. 

4. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za pomocą 
których wykonuje niniejszą umowę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej weryfikacji sposobu prowadzenia zajęć. W przypadku 
uznania sposobu prowadzenia zajęć za nienależyty, Zamawiający ma możliwość wnioskowania o 
zmianę prowadzącego zajęcia. 

6. Zamawiający przewiduje nakładanie kar umownych na Wykonawcę na etapie realizacji 
zamówienia, m.in. w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
na skutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia 
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej 
szkody. 

7. W przypadku niewykonania przedmiotu niniejszej umowy w ustalonych terminach 
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% wartości zamówienia 
brutto. 

8. W razie wystąpienia 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 powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu już wykonanej części umowy. 

9. Wykonawca nie może zlecać prac podwykonawcom.  
10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy jak również złożenie oświadczenia zmierzającego do 

wygaśnięcia umowy - wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej 
11. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
 
 
 
Akceptuję istotne postanowienia umowy: 
 
 
…………………………..…………………       ……………………………………. 
podpis Wykonawcy       miejscowość i data 
     


