
UMOWA  NR …………………………………………………

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

…………………………

a

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

Na  podstawie  art.  4  ust.  8  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 t.j.), została zawarta umowa następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem  umowy  jest  realizacja  usługi  pn.:  „Przeprowadzenie szkoleń
stacjonarnych  dla  nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  Nr  1  i  Szkoły  Podstawowej  Nr  17
w Płocku  dla  potrzeb  realizacji  projektu  pn.: „Podstawówka  trampoliną  do  kariery  –
kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości
nauczania  w  Szkole  Podstawowej  nr  1  i  Szkole  Podstawowej  nr  17  w  Płocku”
realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie
10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w
szkołach zawodowych)., część …... - …........................... Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi integralną część umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 
3. Czynności, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:
a)  dostarczenie  Zamawiającemu w terminie  10  dni  przed  terminem przeprowadzenia
danego szkolenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenera je prowadzącego,
b)  przeprowadzenie  szkolenia  zgodnie  z  warunkami  zawartymi  w  opisie  przedmiotu
zamówienia  i niniejszej umowie,
c) prowadzenie i przekazanie Zamawiającemu, w terminie 5 dni od zakończenia danego
szkolenia, dokumentacji rzeczowej realizacji zadania (m.in.: dokumenty potwierdzające
zaliczenie szkolenia przez uczestników, kopię zaświadczeń/certyfikatów oraz dokumentu
potwierdzającego odbiór zaświadczeń/certyfikatów).
4. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  niezbędną  wiedzę  oraz  doświadczenie  do
realizacji  przedmiotu  umowy  i  zobowiązuje  się  wykonać  go  z  należytą  starannością,
przyjmując  na  siebie  odpowiedzialność  za  poprawność  techniczną,  merytoryczną,
organizacyjną przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z  przedstawicielami Zamawiającego
w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. 
6. Wykonawca  zobowiązuje  się  dokonać  wszelkich  koniecznych  dla  realizacji
przedmiotu umowy uzgodnień i spełnić wszelkie wymagania związane z umową.
7. W przypadku  konieczności  zmiany  osoby  wskazanej  w  ofercie  wykonawcy  do
realizacji niniejszego zamówienia w określonym w ofercie zakresie, Wykonawca zapewni
osoby posiadające kwalifikacje i  doświadczenie  nie  niższe niż  określone w warunkach
udziału  w  zamówieniu  i  złożonej  ofercie  i  uzyska  akceptację  tych  osób  przez
Zamawiającego.
8. Na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  udzielenia
każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. 
9. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Zamawiający wyznaczy osoby do kontaktu z
Wykonawcą w sprawie realizacji przedmiotu umowy, w tym odbioru prac.
10. Wykonawca  ponadto  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  norm  i  przepisów
związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
11. Zamawiający  nie  będzie  ponosić  żadnej  odpowiedzialności  z  tytułu  naruszenia
przez Wykonawcę praw na dobrach niematerialnych przysługujących osobom trzecim, w
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tym partnerów i praw autorskich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich w zakresie
opisanym  w  ust.  11,  kiedy  osoba  której  dobra  zostały  naruszone  zwróci  się  do
Zamawiającego  o  zadośćuczynienie,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przejąć  wszelkie
formalności  związane  z  żądaniami  tej  osoby  i  całkowicie  uwolnić  Zamawiającego  od
jakichkolwiek działań i odpowiedzialności w tego tytułu.
12. Wykonawca zobowiązuje się do 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.), w związku  z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
13. W przypadku zaistnienia takiej  konieczności  Zamawiający  umocuje  Wykonawcę
do  powierzania  danych  osobowych  uczestników  szkoleń  niezbędnych  do  wykonania
przedmiotu umowy za pomocą odrębnej umowy.
14.Zamawiający  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  www.zsz.plock.eu  Politykę
Zintegrowanego Systemu   Zarządzania   oraz    pozostałe    regulacje    systemowe
przyjęte   w   Urzędzie   Miasta   Płocka   do stosowania.
15.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów związanych z wyko-
nywaniem  przedmiotu  umowy,  w  szczególności  związanych  z  wymogami  BHP  oraz  z
uwzględnieniem aspektów środowiskowych.

§2
TERMIN REALIZACJI

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  niniejszego  zamówienia  w  terminie
październik 2017 – grudzień 2017.
2.  Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznego  powiadomienia  Zamawiającego  o
wystąpieniu jakichkolwiek zagrożeń mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
3. Opóźnienie w stosunku do terminów powstałe z winy Wykonawcy, Wykonawca ma
obowiązek nadrobić przez podjęcie odpowiednich środków zaradczych.

§3
ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy:
1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonanie umowy,
2) zostanie złożony wniosek o upadłość, likwidację bądź rozwiązanie Wykonawcy,
3)  Wykonawca  nie  rozpoczął  świadczenia  usług  bez  uzasadnionej  przyczyny  lub  nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4)  Wykonawca  świadczy  usługi  w  sposób  niezgodny  z  obowiązującymi  warunkami
technicznymi wykonania lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi lub mienia,
5)  Wykonawca  świadczy  usługi  w  sposób  niezgodny  z  zapisami  opisu  przedmiotu
zamówienia
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z 10-dniowym okresem wypowiedzenia,
jeżeli  druga  Strona  w  sposób  rażący  naruszy  jej  warunki,  po  uprzednim  wezwaniu
w formie pisemnej do zaprzestania stwierdzonych naruszeń w terminie 3-dniowym.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących
Wykonawcy  (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 § 4 ust. 1.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn jego dotyczących
Zamawiający  uprawniony  jest  do  żądania  kary  umownej  w  wysokości  30%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 4 ust. 1.
5. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§4
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Cena  umowna  brutto  wynosi:  …………………………….  PLN  (słownie:
………………………………………….) za wykonywanie części ……… przedmiotu zamówienia. Wyna-
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grodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.
2.  Wynagrodzenie  ryczałtowe  nie  ulega  zmianie  w  przypadku  przedłużenia  terminu
realizacji przedmiotu umowy.
3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wskazania  na  wystawionym  rachunku/fakturze
numeru  umowy,  której  rachunek/faktura  dotyczy  wg.  centralnego  rejestru  umów
Zamawiającego.
4. Należność płatna będzie po należytym wykonaniu usług będących przedmiotem umowy
30.  dnia  od  dnia  doręczenia  przez  Wykonawcę  prawidłowo  wystawionego  rachunku/
faktury na konto wskazane na fakturze/rachunku.
5.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  przyspieszenia
płatności za wystawione faktury.
6.  Zamawiający  zastrzega,  iż  możliwość  dokonania  zapłaty  przed  terminem  będzie
uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
7.  Należyte  wykonanie  usługi  jest  potwierdzane  protokołem  zdawczo-odbiorczym
podpisanym  przez  Wykonawcę  i  Koordynatora  Projektu  u  Zamawiającego.  Podpisany
protokół zdawczo-odbiorczy jest podstawą do wystawienia faktury/ rachunku.
8. 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.
9.  Płatności  będą dokonywane przelewem bankowym na wskazane  przez  Wykonawcę
konto po otrzymaniu przez Zamawiającego oryginału faktury VAT lub rachunku właściwie
opisanych i  wystawionych po zaakceptowaniu przez  zamawiającego protokołu odbioru
przedmiotu umowy z załączonymi dokumentami towarzyszącymi.
10.Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zwiększenia  wartości  zamówienia  do  wysokości
50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1, związanej ze zwiększeniem zakresu
zamówienia (zwiększenie liczby osób uczestniczących w studiach).

§5
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie materiały oraz dokumenty związane z projektem powstałe w trakcie realizacji
przedmiotu  umowy stworzone  przez  Wykonawcę  stają  się  własnością  Zamawiającego
i  służyć  będą  m.in.  sprawozdawczości  i  dokumentacji  przebiegu  realizacji  projektu
względem umocowanych podmiotów.
2.  Wykonawca  informuje,  że  materiały  i  dokumenty  związane  z  projektem powstałe
w trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy mogą  być  przeznaczone  do  publikacji  i  mogą
one być przedmiotem upowszechnienia. Wszelkie dane przeznaczone do publikacji muszą
być uprzednio zweryfikowane przez Wykonawcę, który może zgłosić poprawki do tekstu,
w  celu  zapewnienia,  iż  publikowane  dane  są  jasne,  dokładne  i  w  żaden  sposób  nie
wprowadzają odbiorcy tekstu w błąd.
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  z  Zamawiającym  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 wykonywania usług w ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę.
4. Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, będzie obejmowało wszystkie znane
w chwili zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych pola eksploatacji.

§6
KARY UMOWNE

1.W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania umowy, nie więcej jed-
nak niż łącznie 40% tego wynagrodzenia.
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2.W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.
1 umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodze-
nia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy przypadek nienależytego wykonania
umowy, nie więcej jednak niż łącznie 40% tego wynagrodzenia.
3.Za nienależyte wykonanie umowy strony uznają w szczególności:

a) wykonanie przedmiotu umowy tj. czynności opisanych w §1 ust. 1, bez należy-
tej staranności, tj. niezgodnie z wymaganiami niniejszej umowy,

b) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, tj. czynności opisanych w §1 ust.
1 i 3, 

4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagro-
dzenia.
5.Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
6.W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie  zmiany  niniejszej  Umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.
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. Śródtytuły mają jedynie charakter informacyjny i nie będą wpływać na interpretację
treści niniejszej umowy.
5. Umowa obowiązuje wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część.
6. 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. 
7.  Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie  dostarczyć  lub  udostępnić  uprawnionym
instytucjom,  na  ich  prośbę,  wszelkie  dokumenty  dotyczące  wykonywania  niniejszej
umowy.
8. Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, cztery dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

§8
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  w  przypadkach  określonych
w art. 144 ust. 1 pkt 2- 6 Prawa Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość
dokonania w umowie następujących istotnych zmian:

1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT,
2) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) 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,
b)  zaistnienia  klęski  żywiołowej,  jak  huragany,  powodzie,  trzęsienie  ziemi,  bunty,
niepokoje, strajki, okupację budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawców,
c) skorzystania z okoliczności określonych w art. 144 ust 1 pkt 6 Pzp.
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§9
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Niniejszy załącznik stanowi integralną część umowy:
Załącznik Nr 1–opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający    Wykonawca

……………………………………. …....………………………

Płock, dnia ………………. 2017 roku 

Sporządziła: Justyna Witkowska
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