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załącznik do zarządzenia Rektora 
nr 1 z dnia 9 stycznia 2015 r. 

 
Wzór umowy dla osób prowadz ących działalno ść gospodarcz ą, 

rozliczaj ących si ę na podstawie faktur VAT 
 

UMOWA O PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NR… 
 

Zawarta w dniu ................ ………….. w Warszawie pomiędzy: 
Szkołą Główną Handlową w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, 
NIP: 525 000 84 07, reprezentowaną przez: 
................................................................................................................................................... 
zwaną dalej „Zamawiaj ącym”,  
a 
....................................................................................................................................... 
zamieszkałym w ........................................................ ,ul. ..............................................................., 
kod pocztowy ........................,legitymującym się dowodem osobistym (seria i nr) 
......................................, PESEL ................................................,NIP................……………… 
REGON .........................................,prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
......................................................................................................................................, 
wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ............................. 
................…………………………………….…………………….…….. pod nr ...................... 
(kopia zaświadczenia o wpisie do EDG stanowi załącznik do umowy). 
zwanym dalej „Wykonawc ą”. 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie art. 4 pkt 8 (zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro) / 
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (zamówienie z wolnej ręki)1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,poz.907 z późn. zm.)) 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do2: 
a) przygotowania i poprowadzenia autorskich zajęć dydaktycznych nt. (nazwa 

przedmiotu):.........................................................................................................., 
mających charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego, w łącznym 
wymiarze……………. godzin wykładowych, w liczbie ........... grup, zgodnie z 
sylabusem: stanowiącym załącznik do umowy / obowiązującym u 
Zamawiającego / obowiązującym w podstawowej jednostce organizacyjnej 
Zamawiającego1, określonym dla (nazwa formy kształcenia):………………… 
………………………………………………………………………………………, 
w tym wykonania następujących czynności:  
wygłoszenie wykładu / opracowanie i utrwalenie wykładu / opracowanie, 
utrwalenie i udostępnienie, określonym przez Zamawiającego osobom 
nowych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych w zakresie objętym 
przedmiotem tych zajęć / zrealizowanie indywidualnych ćwiczeń i dodatkowych 
konsultacji merytorycznych dotyczących tych zajęć według oryginalnych 
metod opracowanych przez Wykonawcę / opracowanie i utrwalenie tematów, 
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studiów przypadku do sprawdzianów, zaliczeń i egzaminów, oraz ich 
przeprowadzenie według wskazówek Zamawiającego / dokonanie oceny i 
recenzji pisemnych prac osób określonych przez Zamawiającego / kierowanie 
przygotowaniem pracy końcowej lub dyplomowej / inne1..................................... 
…………………………………………………………………………………………. 

b) opracowania i utrwalenia tematów, studiów przypadku do sprawdzianów, 
zaliczeń i egzaminów, oraz ich przeprowadzenia według wskazówek 
Zamawiającego /dokonania oceny i recenzji pisemnych prac osób określonych 
przez Zamawiającego / kierowania przygotowaniem pracy końcowej lub 
dyplomowej / inne1 ................................................................................................ 
............................................................................................................................... 
w ramach (nazwa formy kształcenia):………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania umowy. 
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemoŜliwiających osobiste wykonywanie 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
Zamawiającego o wystąpieniu takich okoliczności. W takim przypadku 
Wykonawca moŜe, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, 
powierzyć przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 1, 
podwykonawcy o niemniejszych kwalifikacjach niŜ Wykonawca. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za działania podwykonawcy jak za własne. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemoŜliwiających Wykonawcy osobiste 
wykonywanie umowy lub w przypadku braku akceptacji podwykonawcy, o której 
mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo, według własnego uznania: 
a) wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, 
b) powierzyć częściowe wykonanie innej osobie, informując o tym Wykonawcę, 
c) zmienić termin wykonania będących przedmiotem umowy czynności. 

5. Wykonawca i podwykonawca zobowiązani są prowadzić zajęcia w imieniu 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

6. Wykonawca umowy oświadcza, Ŝe czynności objęte zakresem umowy objęte są 
zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wykonane 
zostaną w ramach tej działalności. 
 

§ 2 Prawa autorskie 
 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe będą mu przysługiwać prawa autorskie do utworu 
powstałego na skutek realizacji niniejszej umowy oraz, Ŝe jego udostępnienie 
Zamawiającemu w zakresie objętym niniejszą umową nie narusza autorskich 
praw osób trzecich. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie (w tym wyłączne prawo zezwalania na 
wykonywanie zaleŜnych praw autorskich) do wyników prac powstałych na skutek 
wykonania niniejszej umowy. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą zapłaty 
wynagrodzenia w zakresie poniŜszych pól eksploatacji: 
a) utrwalanie, kopiowanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w szczególności 

poprzez wydruk, digitalizację i nanoszenie na dowolny nośnik, w 
szczególności do pamięci komputerów i na płyty CD; 

b) rozpowszechnianie poprzez wprowadzenie do obrotu, publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, wykorzystywanie w materiałach 
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informacyjnych, wydawniczych, edukacyjnych, w mediach audiowizualnych i 
elektronicznych, oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
dokonywane w kraju i za granicą, w szczególności na stronach internetowych. 

4. Zamawiający udziela Wykonawcy na okres realizacji niniejszej umowy, 
niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw przekazanych zgodnie z 
ust. 2 i 3 w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań Wykonawcy 
określonych w § 1, w szczególności udostępnienia określonym przez 
Zamawiającego osobom materiałów dydaktycznych i szkoleniowych. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia przez 
Wykonawcę przy realizacji umowy praw autorskich lub dóbr osobistych osób 
trzecich. Wykonawca podejmie wszelkie działania w celu zwolnienia 
Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu roszczeń tych osób wynikających z 
takiego naruszenia. 
 

§ 3 Miejsce i okres obowi ązywania umowy 
 

1. Zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone w ................................................... 
.................................................................................................................................. 

2. Koszt podróŜy do miejsca przeprowadzenia zajęć oraz ewentualne koszty 
noclegu i wyŜywienia Wykonawca pokrywa we własnym zakresie/pokrywa 
Zamawiający1. 

3. Umowa zostaje zawarta na okres od .............. ………..……r. do ............ ….………..r. 

§ 4 Przyj ęcie zaj ęć 

1. Prawidłowe przeprowadzenie zajęć zostanie stwierdzone przez Zamawiającego 
adnotacją o ich przyjęciu na fakturze VAT. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zajęć, jeśli zawierają one braki 
formalne lub merytoryczne, a w szczególności nie wyjaśniają dostatecznie 
podjętych zagadnień, zawierają zbytnie uproszczenia lub fałsz. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 
dodatkowy termin na wprowadzenie niezbędnych korekt lub w uzgodnieniu z 
Wykonawcą przyjmuje zajęcia, ale za odpowiednio niŜszym wynagrodzeniem. 

4. Jeśli pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, zajęcia nadal nie 
spełniają wymagań, Zamawiający moŜe podjąć działania, o których mowa w § 1 
ust. 4. 
 

§ 5 Obowi ązki Zamawiaj ącego 
 

1. W celu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się w 
szczególności do udostępnienia sali wykładowej wraz z aparaturą i 
urządzeniami niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na 
zasadach obowiązujących u Zamawiającego. 

1. Wykonawca zobowiązuje się stosować do ustalonych przez Zamawiającego 
zasad i reguł korzystania ze środków wymienionych w ust. 1, a w 
przypadku ich uszkodzenia, zagubienia lub wyrządzenia innej szkody w 
mieniu Zamawiającego, do jej stosownego wyrównania. Wyrównanie szkody 
nastąpi przez potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający 
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zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przekraczającego wartość wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 6 Wynagrodzenie 
 

1. Strony postanawiają, Ŝe całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy będzie wynosiło …...................................... zł 
(słownie:..............................................…………………………………………… 
………………………………………………………………………………….złotych). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy będzie ustalone 
na podstawie stawki godzinowej brutto w wysokości.......................zł 
(słownie:.............................................................................................................
.........................................................................................................złotych) za 
jedną godzinę obliczeniową zajęć dydaktycznych. Jedna godzina obliczeniowa 
liczy 45 minut.1 

3. Wykonawca, jako uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich 
prowadzonych przez Zamawiającego, wyraŜa zgodę na obniŜenie naleŜnego 
wynagrodzenia o kwotę stanowiącą iloczyn stawki określonej w ust. 2 i liczby 
godzin zajęć dydaktycznych zaliczonych do obowiązkowego wymiaru zajęć 
zgodnie z art. 197 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym.1 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej 
potwierdzenie przeprowadzenia i przyjęcia zajęć.  

5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawcy przysługują odsetki 
ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki. 

6. Wynagrodzenie przysługuje wyłącznie za naleŜycie przeprowadzone zajęcia. 
 

§ 7 Dane osobowe i poufno ść 
 

Wykonawca zobowiązuje się do poufności i zachowania w tajemnicy wszelkich 
materiałów, dokumentów czy danych, w szczególności danych osobowych, 
uzyskanych od Zamawiającego w jakikolwiek sposób lub jakąkolwiek drogą w 
związku z zawarciem lub realizacją umowy. 
 

§ 8 Wypowiedzenie umowy 
 

1. Zamawiający moŜe wypowiedzieć umowę, z zachowaniem miesięcznego terminu 
wypowiedzenia, równieŜ w przypadku: 
a) odwołania zajęć dydaktycznych z powodu niskiego zainteresowania słuchaczy, 
b) zmian w programie zajęć, których następstwem jest wyłączenie z programu 

przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę, 
c) nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań, o których mowa w § 1, a w 

szczególności terminów oddania poszczególnych czynności lub nie przystąpienia 
do wykonania zajęć. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
wyłącznie za przeprowadzone i przyjęte przez Zamawiającego zajęcia, a w 
przypadku odwołania zajęć takŜe zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych na 
przygotowanie do realizacji umowy. 
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§ 9 Odpowiedzialno ść i kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu wypowiedzenia 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy lub 
wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności 
nie ponosi Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w  
§ 6 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za kaŜdy przypadek 
nienaleŜytego wykonania Umowy, w szczególności za niestawienie się 
Wykonawcy w miejscu i terminie wyznaczonym na przeprowadzenie zajęć - w 
wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Niestawienie się Wykonawcy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, jeŜeli 
jest ono wynikiem wypadku losowego, jak równieŜ w innych przypadkach 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania określonych w umowie czynności 
będącego następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie 
ponosi, nie stanowią podstawy do naliczenia kar umownych. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 10 Postanowienia ko ńcowe  
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy jak równieŜ korespondencja dotycząca wykonywania 
umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

4. Korespondencja będzie przesyłana na adresy stron wskazane we wstępie 
umowy. W przypadku zmiany adresu strony będą się o tym informować, a w 
przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni 
znany adres uwaŜa się za skutecznie doręczoną po upływie 7 dni od dnia 
nadania. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla kaŜdej ze stron. 
 

 
 

Zamawiający    Wykonawca 
 
 
 
załączniki: 
- kopia zaświadczenia o wpisie do EDG  
- sylabus1 
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