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Załącznik nr 5 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w Olsztynie, w dniu ………… r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie  

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, 

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

którego reprezentuje: 

Kanclerz – dr inż. Aleksander Socha 

a 

………………………………… z siedzibą przy …………………………………, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………., Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. 

NIP: ………………., REGON: ……………., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują: 

……………………………….  – …………………………………… 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 138 o 

Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

oraz Dz. U. z 2016 poz. 1020 ze zm.) 

 

§1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kursu ……….. na potrzeby realizacji projektu pn.: 

„Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”. 

2. Integralną częścią umowy jest ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 

 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie: ………….  
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§3 

Cena i warunki płatności 

1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Cena brutto: …………….. w tym obowiązujący podatek VAT (słownie: ………………….). 

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci cenę usługi na podstawie wystawionej faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, musi wskazywać numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

6. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem 

zastosowanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres 

wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Zamawiający zapłaci cenę wykonania usługi przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§4 

Warunki realizacji  

1. Usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie świadczona w terminie określonym w 

§2 ust. 1. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………………….., tel. …………….. 

3. Przedstawiciel Wykonawcy: …………………………………………, tel. …………….. 

 

§5 

Kary umowne 

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10% ceny określonej  

w §3 ust. 1, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1. 

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

ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych. 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.   

4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody 

przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 
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§6 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, 

b) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy – w 

terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

wykonanie prawa odstąpienia. 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Sprzedawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§7 

Zmiany w umowie 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do 

umowy). 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

                   ZAMAWIAJĄCY                                             WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Kostrzewa 


