
  
Wzór Umowy 

 

Umowa nr ……………………………………….…… 

 

zawarta w dniu .............................. pomiędzy: 

1. ............... z siedzibą w .................., zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez……………, 

a 

2. ........................................, z siedzibą w: ....................................  zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: .................................................. 

 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem   umowy   jest   realizacja   usługi   pn. Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla 

kadry administracyjnej Uczelni. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Jakość kluczem 

do kształcenia na potrzeby regionalnego rynku pracy”, realizowanego z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 – Kompleksowe programy dla szkół wyższych (projekt nr 

POWR.03.05.00-00-z069/17)  – w zakresie Części…. 

2. Oferta Wykonawcy, zaproszenie do składania ofert oraz szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

a) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowych programów 

szkolenia oraz uzgodnienie z Zamawiającym szczegółowych terminów szkolenia zgodnie z 

warunkami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia i w niniejszej umowie, 

b) przeprowadzenie szkolenia zgodnie z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu 

zamówienia, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i w niniejszej umowie, 

c) prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 10 dni kalendarzowych od 

zakończenia danego szkolenia, certyfikatów dla każdego uczestnika zgodnie z warunkami 

zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i 

w niniejszej umowie, 

d) przestrzeganie zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz  niezbędną  wiedzę w 

zakresie realizacji prac objętych umową. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone 

czynności sumiennie i fachowo z należytą starannością oraz chronić interesy Zamawiającego. 

 



  

§ 2  

Termin realizacji 

 

Zamówienie zostanie wykonane od dnia podpisania umowy do dnia ……….  

 

§ 3 

Wynagrodzenie  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje kwota wynagrodzenia w 

wysokości łącznie ………………………. zł (słownie: ……………………… złotych). 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pełną organizacją  

i przeprowadzeniem szkolenia/stażu/warsztatu. 

3. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020. 

4. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po realizacji 

szkolenia przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia faktur będzie stanowił protokó 

zdawczo-odbiorcze podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, potwierdzające należyte 

wykonanie usług. 

5. Należność płatna będzie po należytym wykonaniu usług będących przedmiotem umowy w 

terminie do 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury 

wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym na konto wskazane na fakturze.  

6. Termin zapłaty na fakturze powinien zostać określony wyrażeniem ”zgodnie z umową”. W 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze, termin zapłaty 

wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone 

uchybienia, bez skutków materialno-prawnych dla Zamawiającego. 

7. W przypadku osób samozatrudnionych, które osobiście wykonują zadania w ramach realizacji 

projektu podstawę do zapłaty wystawionego rachunku/faktury stanowi także zaakceptowana 

przez Koordynatora Projektu karta pracy wraz z miesięcznym zestawieniem godzin, 

sporządzona przez Wykonawcę na wzorach udostępnionych przez Zamawiającego. 
 

 

 

§ 4 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym także ochrony 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). 

2. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Zamawiający umocuje Wykonawcę do 

powierzania danych osobowych uczestników szkolenia niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy za pomocą odrębnej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania w/w umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego.  

 



  

§ 5 

Kary umowne, odstąpienie od umowy 

 

1. Strony zobowiązują się wykonywać niniejszą umowę z należytą starannością 

i sumiennością. 

2. Zamawiający ma prawo do: 

a) monitorowania przebiegu świadczonej usługi, 

b) dokonania kontroli przebiegu i sposobu świadczenia usługi w celu sprawdzenia należytego 

wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w 

szczególności pod kątem rzetelności, terminowości i kompletności, 

c) wezwania Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego wątpliwości/niejasności 

dotyczących przedmiotu umowy. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy o którym mowa 

lub jego części, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 

brutto szkolenia którego przypadek dotyczy, za każdy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania szkolenia, nie więcej jednak niż łącznie 40% tego wynagrodzenia. 

4. Za nienależyte wykonanie umowy strony uznają w szczególności: 

a) wykonanie przedmiotu umowy bez należytej staranności, 

b) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

c) wykonanie przedmiotu umowy przez osoby nie posiadające stosownej zgody 

Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 25% całkowitego wynagrodzenia brutto 

przysługującego Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 

7. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

8. W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o przypadku rażącego naruszenia 

postanowień umowy lub jej nie wykonania. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający 

uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia 

brutto. 

10. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

 

 

 

§ 6 

 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 

stron, wyrażone na piśmie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem 

nieważności. 



  

2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy następujących istotnych zmian: 

1) zmiany w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, 

2) gdy  konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie  następstwem  zmian  wprowadzonych w  

umowach  pomiędzy  Zamawiającym,  a  inną  niż  Wykonawca  stroną,  w  szczególności 

Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwem Zdrowia, a także innymi instytucjami oraz zmian 

wprowadzonych  do  wniosku  o  dofinansowanie  projektu, które  na  podstawie  przepisów 

prawa mogą wpływać na realizację zamówienia,  

3) gdy  konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie  następstwem  zmian  wytycznych 

dotyczących  Programu  lub  wytycznych  i  zaleceń  Instytucji  Zarządzającej  lub  

Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości,  

4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy, 

b) dostosowania harmonogramu realizacji przedmiotu umowy do potrzeb Zamawiającego, 

c) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub 

cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być 

spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, 

d) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, 

niepokoje, strajki, okupację budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 

podwykonawców. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 

rządzącego umową, szczególności ustawy Kodeks Cywilny. 

3. Strony dołożą starań, aby rozwiązać na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieżności, 

jakie mogą wyniknąć podczas realizacji umowy. Jeżeli byłoby to niemożliwe, spory będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez 

instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w tym kontroli instytucji lub organów 

wykonujących kontrolę projektu, w ramach którego wykonywana jest niniejsza umowa.  

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć lub udostępnić uprawnionym 

instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania umowy. 

6. Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą ją obie strony umowy. 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                  Wykonawca 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


