Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 58/2018 Rektora WUM z dnia 18.06.2018 r.
……………………………………….………….
pieczęć jednostki organizacyjnej
….………………………………………..…….
kod jednostki organizacyjnej

ANEKS DO UMOWY O PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Nr ............
dla osoby fizycznej samozatrudnionej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
(na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 j.t.
z późn. zm.) do wartości 30 tys. EURO

dnia |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|, pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ul. Żwirki i Wigury 61,
reprezentowanym przez :…………………………………………………………………………………………………………………………………….
wpisz imię nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej Uczelnię

zwanym dalej Zamawiającym,
a Panią/Panem:
IMIĘ:|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NAZWISKO|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
REGON:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NIP: |__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|-|__|__|

prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą :
___________________________________________________________________________________________

|__|__|-|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(kod pocztowy)

(miejscowość)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(ulica, numer domu, numer mieszkania, poczta, gmina, powiat, województwo)

zwanym dalej Przyjmującym zamówienie.
Zamawiający i Przyjmujący zamówienie zwani są dalej łącznie „Stronami”.
Strony w dniu ………………………. zawarły umowę o prowadzenie zajęć dydaktycznych nr …………………………………….
na opracowanie tematów i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ilości ……… godzin, na kwotę
………………..PLN,
zwaną
dalej
„Umową”.
Strony
uzgodniły,
że
wprowadzają
do
Umowy następujące zmiany:
§1
§ 1 ust. 1 Umowy w związku ze zmianą liczby godzin dydaktycznych przyjmuje następujące brzemiennie:
„1. Zamawiający zamawia, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia
zajęć programowych na odpowiednio: studiach jednolitych magisterskich, I, II i III stopnia, na kursach do
specjalizacji, kursach doskonalących lub studiach podyplomowych, wg poniższego wykazu i za wynagrodzeniem
brutto uwzględniającym podatek VAT, według wskazanych poniżej stawek:
Liczba godzin dydaktycznych
Kierunek
/rodzaj
kursu

Rok – nazwa przedmiotu wg.
planu studiów
lub
tytuł/numer kursu/nazwa
studiów podyplomowych

Łączna maksymalna liczba godz. dydaktycz.
Łączna maksymalna kwota brutto (w PLN)

wyk.

sem.

ćw.

ćw. WF

zaj. pr.

pr.
zaw.

….……..
zł/godz.

…………
zł/godz.

………...
zł/godz.

………...
zł/godz.

…….…..
zł/godz.

…….…..
zł/godz.

Razem

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 58/2018 Rektora WUM z dnia 18.06.2018 r.

§2
1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....................................................
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE

........................................................
ZAMAWIAJĄCY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypełnia wnioskodawca1/
Źródło finansowania (tylko w przypadku szkoleń podyplomowych): …………………………………………………………….
Oświadczam, że umowa nie narusza zakazu dzielenia zamówień zgodnie z § 7 ust.3 Regulaminu składania i obiegu
wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora nr 21/2017 z dnia 13.03.2017 r. z późn. zm.

Warszawa, dnia |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

………………………………………………………
podpis i pieczęć wnioskodawcy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypełnia dział rejestrujący umowę
Potwierdzam możliwość realizacji umowy zgodnie z planem studiów i pensum lub programem szkoleń
podyplomowych.

Warszawa, dnia |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|

………..…..……..…..........................................................................
podpis, pieczęć
(APD/właściwy dziekanat)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/Kierownik Kliniki lub Zakładu, Kierownik Kursu, Kierownik Studiów Podyplomowych, Dziekan, Pełnomocnik

