Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora WUM nr 2/2010 z dnia 13 stycznia 2010 r.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora WUM nr 21/2009 z dnia 4 marca 2009 r.

pieczęć jednostki organizacyjnej

kod jednostki organizacyjnej

„WZÓR”
UMOWA Nr..............................

Zawarta w dniu .................................. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29.01 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r.), pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Warszawie 02-091, przy ul. Żwirki
i Wigury 61, Regon: 000288917, NIP: 525-00-05-828
reprezentowanym przez:
Dziekana Wydziału …………….. – ……………………….
Zwanego w treści umowy „Zleceniodawcą”,
a
Panią/Panem ..................................................................prowadzącym działalność gospodarczą
w ramach .................................................................................................................. (nazwa firmy),
adres………………………………………………………………………….
zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej nr ................................ prowadzonej
przez ......................................, NIP……………..……………, Regon…………………………….
Zwanym/ą w treści umowy „Zleceniobiorcą”.
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do realizacji prowadzenie zajęć
dydaktycznych:
1.1. na studiach jednolitych magisterskich, I, II, III stopnia*,
stacjonarnych/niestacjonarnych/angielskojęzycznych*
na kierunku………………………………..
z tematu:…………………………………..,
1.2. w ramach szkolenia podyplomowego na kursie do specjalizacji/kursie
doszkalającym/studiach podyplomowych*
z tematu: ………………………….
organizowanych przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniodawca wyznacza do realizacji umowy Panią/Pana:…………………………… Kierownika …………………………………………….(nazwa jednostki organizacyjnej).
§2
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia zajęć
z przedmiotu…………………………………., w formie:
1) wykładów w liczbie …………... godzin dydaktycznych,
2) seminariów w liczbie …………. godzin dydaktycznych,
3) ćwiczeń w liczbie …………….. godzin dydaktycznych.
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zleceniodawcy, określonym w §1 ust.2 umowy,
w okresie od …………… do ………….

* niepotrzebne skreślić
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2. Zajęcia będą odbywały się w lokalizacjach wskazanych przez Zleceniodawcę.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia za realizację zajęć o których
mowa w ust. 1, przeprowadzić konsultacje, egzaminy i zaliczenia w ilości do 10% godzin
ustalonych w ust1 jeśli wynika to z programu szkolenia o którym mowa w § 1 ust. 1.*
§3
1. Zleceniobiorca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe w zakresie
niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że nie świadczy na rzecz Zleceniodawcy innych usług, których
wartość łącznie z wynagrodzeniem określonym niniejszą umową przekracza kwotę określoną
w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.
Dz.U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
§4
1. Strony ustalają, że cena jednostkowa za przeprowadzenie 1 godziny zajęć dydaktycznych,
o których mowa w § 2 ust.1 wyniesie:
1) za wykłady: …………... zł brutto,
2) za seminaria: …………. zł brutto,
3) za ćwiczenia: ………….. zł brutto.
2. Łączna wartość wykonanych usług dydaktycznych zostanie ustalona jako iloczyn ilości
zrealizowanych godzin dydaktycznych i ceny jednostkowej, określonej w ust. 1, z tym że
łączna wartość usług dydaktycznych nie może przekroczyć ...................................zł brutto
słownie: ……………………………………………................................................................).
§5
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty określonej w §4 na podstawie faktury
wystawionej przez Zleceniobiorcę, po potwierdzeniu prawidłowego wykonania usługi przez
Zleceniodawcę tj. przeprowadzenia zajęć w ilości nie większej niż określona w § 2 ust. 1.
2. Płatność zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej
faktury do Zleceniodawcy przelewem na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany na
fakturze.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
W sprawach spornych rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Zleceniodawcy.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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* niepotrzebne skreślić
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