
Wzór Umowy

Umowa nr ……………………………………….……

zawarta w dniu ..............................  pomiędzy …………… z siedzibą w ………………, zwaną
dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………

a

…………………………………., z  siedzibą  w:  ………………………………  zwanym  dalej
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 t.j.), została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi edukacyjnej – studia podyplomowe dla pracowni-
ków jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizacji projektu pn. „Sprawność – kom-
petencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i go-
stynińskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, część ……….

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część umowy.
3. Realizacja studiów podyplomowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w ww. za-

kresie przepisami prawa, w szczególności z:
a. Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.

1842, 1933, 2169, 2260, z 2017, r. poz. 60, ze zm.)
b. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w

sprawie dokumentacji przebiegu studiów ((Dz. U. Nr 201, poz. 1188 ze zm.)
c. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w

sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawa-
nia oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończe-
nia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu ((Dz. U. nr 196, poz.
1167 ze zm.).

4. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy, zgodnie z programem zajęć i harmonogra-
mem sesji zjazdowych.

5. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
a) Przekazanie Zamawiającemu szczegółowego programu studiów wraz z informacją o oso-

bach prowadzących zajęcia i harmonogramu sesji zjazdowych w terminie najpóźniej 20 dni
przed rozpoczęciem pierwszej sesji zjazdowej w semestrze zimowym, drogą e-mailową na
adres: malgorzata.maryniak@plock.eu,

b) Realizację zajęć w ramach studiów podyplomowych zgodnie z warunkami zawartymi w za-
pytaniu ofertowym,

c) Prowadzenie list obecności zgodnie z formatem przekazanym przez Zmawiającego i prze-
kazywanie ich co kwartał Zamawiającemu,
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d) Udokumentowanie  podniesienia  wiedzy  i  umiejętności  przez  Uczestników
i przekazanie kserokopii kart egzaminacyjnych Zamawiającemu,

e) Wystawienie Uczestnikowi po ukończeniu przez niego studiów świadectwa ich ukończenia
(dyplom) i przekazanie jego kserokopii Zamawiającemu,

f) Przygotowanie  protokołu  potwierdzającego zrealizowanie usługi,
g) Przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt w

którym uczestniczą uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014 -2020 w formie odpowiedniego oznakowania pomieszczeń (wzór zostanie udo-
stępniony przez Zamawiającego), w których odbywają się zajęcia,

h) Wykonawca zobowiązany jest  oznaczać znakiem Unii  Europejskiej,  znakiem Funduszy
Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze (wzór
zostanie udostępniony przez Zamawiającego) dokumenty i materiały dla osób uczestni-
czących w studiach, np. zaświadczenia, certyfikaty, materiały informacyjne, programy, listy
obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, 

i) Prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie do 5 dni od zakończenia studiów
dokumentacji rzeczowej realizacji zadania o których mowa w pkt. d-f.

6. 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.

7. W przypadku konieczności zmiany wykładowcy prowadzącego zajęcia w ramach studiów wy-
kazanego w ofercie, Wykonawca zapewni osoby posiadające kwalifikacje 
i  doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w zamówieniu i  złożonej
ofercie i uzyska akceptację tych osób przez Zamawiającego.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 50% war-
tości zamówienia określonej w § 3 ust. 1, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia
(zwiększenie liczby osób uczestniczących w studiach).

§ 2 
Termin realizacji

1. Zamówienie zostanie wykonane od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018r.

§ 3
Wynagrodzenie 

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawcy  przysługuje  kwota  wynagrodzenia  brutto  w
wysokości …………….. zł (słownie: ……………), w tym: ……………… zł (słownie …………..)
za część …………,.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pełną organizacją i przeprowadzeniem
studiów, m.in. wynagrodzenie wykładowcy; wynajęcie/eksploatacja sal (w tym w razie potrzeby
sali dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami); materiały dydaktyczne (w tym w
razie potrzeby  dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), sprzęt techniczny
(w tym w razie potrzeby dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), wyposażenie
sal niezbędne do przeprowadzenia studiów, noclegi i wyżywienie wykonawców w miejscu reali-
zacji usługi, dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wraz z opisem osiągniętych efektów
doskonalenia się wydane przez uprawnione instytucje/osoby

3. Wynagrodzenie  współfinansowane  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -
2020.
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4. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę –
zgodnie z obowiązującym u Wykonawcy Regulaminem Opłat obowiązującym na dzień złożenia
oferty, przy czym pierwsza płatność z tytułu organizacji studiów, płatna będzie w terminie 30.
dnia  od  dnia  doręczenia  przez  Wykonawcę  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z
dokumentacją z realizacji pierwszej sesji zjazdowej w semestrze zimowym. 

5. Raty  płatne  będą  przelewem  30.  dnia  od  dnia  doręczenia  przez  Wykonawcę  prawidłowo
wystawionej faktury wraz z dokumentacją z realizacji kolejnych części zamówienia na konto
wskazane na fakturze.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza, możliwość przyspieszenia płatności
za wystawione faktury.

7. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona
od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru umowy, której
faktura dotyczy wg. centralnego rejestru umów Zamawiającego.

9. Należyte  wykonanie  usługi  jest  potwierdzane  protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez Wykonawcę i Koordynatora Projektu u Zamawiającego. Warunkiem dokonania płatności
jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.

10. W przypadku osób samozatrudnionych, które osobiście wykonują zadania w ramach realizacji
projektu oraz osób fizycznych wykonujących zadania w ramach realizacji projektu podstawę do
zapłaty  wystawionego  rachunku/faktury  stanowi  także  zaakceptowana  przez  Koordynatora
Projektu karta pracy wraz z 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 i osób o których, mowa
w § 1 ust. 2, 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 powierza-
nia  danych  osobowych  uczestników  studiów  podyplomowych  niezbędnych  do  wykonania
przedmiotu umowy za pomocą odrębnej umowy.

§ 5
Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaną umową dotyczących Zamawiającego i jej Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
a. zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków

twardych i  innych nośników informacji  itp.  -  nie związanymi ze zleconym zakresem
prac,

b. zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udo-
stępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych naka-
zem poufności.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy
udziale których wykonuje zlecenie dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufno-
ści określonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte
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wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniecha-
nia osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  podjęcia  pozytywnych  działań  zmierzających  do
ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlece-
nia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

5. Postanowienia ust. 1 - 4 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a. zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
b. zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej ni-

niejszą umową;
c. zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub

decyzji administracyjnej.
6. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Polityką  Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania

Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępny-
mi na stronie www.zsz.plock.eu; regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bez-
pieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej umowy, zaś
Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpowiednio.

§ 6
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 należy-

tego 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 przedmio-
tu umowy, w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego wątpliwości/niejasności
dotyczących przedmiotu umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy, choć nie wyłącz-
nie:

a. Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny,
b. Wykonawca świadczy usługi w sposób niezgodny z zapisami  Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonaw-

cy (w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy lub jej nie wykonania) Zamawiający
uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1.

5. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na w terminie 10 dni od po-
wzięcia wiadomości o wystąpieniu przyczyny odstąpienia.

6. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający nalicza Wykonaw-
cy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto danego zakresu,            o którym
mowa w § 3 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie
więcej jednak niż łącznie 40% wynagrodzenia, o  którym mowa w § 3 ust. 1.

7. Za nienależyte wykonanie umowy strony uznają w szczególności:
a. wykonanie przedmiotu umowy bez należytej staranności,
b. wykonanie przedmiotu umowy przez osoby nie posiadające stosownej zgody Zama-

wiającego
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c. nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe złożenie dokumentów, o
których mowa w § 1 ust. 5.

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.
9. W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych Zama-

wiający  może  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar
umownych.

§ 7
Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały oraz dokumenty związane z projektem powstałe w trakcie realizacji przed-
miotu umowy stworzone przez Wykonawcę stają się własnością Zamawiającego i służyć będą
m.in. sprawozdawczości i dokumentacji przebiegu realizacji projektu względem umocowanych
podmiotów.

2. Zamawiający informuje, że materiały i dokumenty związane z projektem powstałe w trakcie re-
alizacji przedmiotu umowy mogą być przeznaczone do publikacji i mogą one być przedmiotem
upowszechnienia. Wszelkie dane przeznaczone do publikacji muszą być uprzednio zweryfiko-
wane przez Wykonawcę, który może zgłosić poprawki do tekstu, w celu zapewnienia, iż publi-
kowane dane są jasne, dokładne i w żaden sposób nie wprowadzają odbiorcy tekstu w błąd.

3. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Za-
mawiającym odrębnej umowy przeniesienia całości  autorskich praw majątkowych, łącznie z
wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami wytworzonymi w trakcie wy-
konywania usług w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę (o ile takie powstaną). 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do w/w materiałów i do-
kumentów, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji,           w szcze-
gólności:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przekazanych zbiorów opracowań z użyciem
dowolnych środków technicznych, w tym techniką drukarską, cyfrową, zapisu magne-
tycznego, wprowadzania do pamięci komputera, zapisaną w pamięci trwałej kompute-
ra, kserowania - w nieograniczonej ilości egzemplarzy,

b. w zakresie zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie,
c. w zakresie  zwielokrotniania,  utrwalania,  wykorzystania  w internecie,  telewizji,  radiu,

prasie,
d. w zakresie wprowadzenia do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których dane opra-

cowanie utrwalono,
e. w zakresie rozpowszechniania – do wystawienia, publikowania, odtworzenia, publicz-

nego udostępnienia przekazanych opracowań.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu pod
rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywil-
nego.

3. Umowę zawarto w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
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4. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, a w
razie braku możliwości porozumienia rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

5. 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. 

6. Wykonawca zobowiązuje  się  niezwłocznie  dostarczyć  lub  udostępnić  uprawnionym instytu-
cjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania umowy.

7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

Zamawiający                             Wykonawca
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