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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 
Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych 

postanowień wzoru umowy i SIWZ.** 
 
 
Zawarta w dniu .......................................... r. w Krakowie  
z oferentem wybranym w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie ...............................  
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
 /tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm./ 
lub 
w trybie art.4 pkt.8 wyżej powołanej ustawy 
 
pomiędzy : 
 
Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie  
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków  
Wydział /inna jednostka/ ................................................................................................ 

reprezentowaną przez: 

1. Dziekana Wydziału /Kierownika Jednostki/…………………………………………………….…………………………  
2. Kontrasygnata finansowa Kwestor/Z-ca Kwestora…………………………………………………………………...  
zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ, 
a 
 
.................................................................................................................................... 
(nazwa i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres, nr KRS-u lub wpisu do działalności gospodarczej, NIP lub PESEL) 

reprezentowanym przez: 
1. ............................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................... 
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ, 
 

§ 1 
 

Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
Szczegółowy zakres prac, dalej zwany przedmiotem umowy, jest określony  
w.................................................................................................................................. 
(załączniku nr 1, ofercie Zleceniobiorcy z dnia ..... nr............... specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia ⃰), który stanowi integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 

Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiotu umowy strony ustalają na dzień..............., 
a termin zakończenia prac na dzień ................ 
 

§ 3 

 

1. Wysokość wynagrodzenia netto za przedmiot umowy określony w§ 1 Strony ustalają na 
kwotę................... zł (słownie:................................................................................) 
miesięcznie/kwartalnie/jednorazowo. 
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2. Do powyższej kwoty Zleceniobiorca doliczy podatek VAT w wysokości ........................zł 
(słownie: ...............................................................................................................)  

3. Cena brutto za przedmiot umowy szczegółowo określony w §1 wynosi ………………zł 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………) 

4. Wynagrodzenie podlega /nie podlega/ waloryzacji* ...................................................... 

.............................................................................................................................. 
(podać sposób waloryzacji np. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) 

 
§ 4 

 
1. Należność o której mowa w § 3 będzie uregulowana przez Zleceniodawcę w terminie do 21 

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zleceniobiorcę po 
potwierdzeniu wykonania przedmiotu umowy przez .................................................  

2. Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto 
Zleceniobiorcy........................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

3. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zleceniodawcy.  

4. W przypadku nieterminowej płatności należności Zleceniobiorca ma prawo naliczyć 
Zleceniodawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

  
§ 5 

 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w formie kar umownych . 

2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne : 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1%wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 

3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
niezależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 
471 kodeksu cywilnego do wysokości poniesionej szkody.  

 
§ 6 

 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
W tym wypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania  
 

§ 7 
 

Zleceniodawca stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom 
Zleceniobiorcy do pomieszczeń i personelu Zleceniobiorcy – w zakresie niezbędnym do 
wykonania niniejszej umowy.  



Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora AGH Nr 6/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. 
 

Strona 3 z 4 
 

 
§ 8 

 
Zleceniobiorca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, 
które na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych są wykluczone z ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę.  
 

§9 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 
art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte  
w SIWZ.  

3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 
Zleceniobiorcy w następującym zakresie:  

a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 
- epidemią stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, 

klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,  
- warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie dostawy 
- trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku 

podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od oby stron umowy,  
- następstwem okoliczności leżących po stronie Zleceniodawcy lub przeszkodami 

dającymi się przypisać Zleceniodawcy,  
- następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych 

mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.  

b) wysokości wynagrodzenia w przypadku: 
- ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia 

braku konieczności wykonywania części zamówienia, 
- zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której 

zmiana dotyczy, 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę 
inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie 
kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Zleceniobiorcy. 

 

§10 
Inne ustalenia:.............................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

§ 11 
 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.  
 

§ 12 
 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy prawo zamówień publicznych. 
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§ 13 
 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 14 
 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.  
 
⃰ -niepotrzebne skreślić 
⃰ ⃰ -skreślić jeśli umowa jest zawierana z art.4.8 Pzp 
 
 
 
 

ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 

 

 

 

 

 

 

 

 


