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UMOWA (WZÓR) 

 

Zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy: 

Powiatem Świdnickim w Świdniku  reprezentowanym przez Krzysztofa Pawła Gałana 

Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku,  

ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik 

NIP 712-290-45-39 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………… 

Reprezentowanym/ą przez 

…………………………….. 

Zwanym/ą dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkoleń/kursów szczegółowo określonych 

w rozdz. III ust. 2 część ……………… ogłoszenia o zamówieniu oraz złożonej ofercie, 

w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” 

(Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego”. 

2. Przedłożona oferta Wykonawcy oraz ogłoszenie o zamówieniu stanowią integralne części 

niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 

Usługa, o której mowa w § 1 zostanie zrealizowana przez wykonawcę w okresie 

od podpisania umowy do 31.05.2018r. / 22.06.2018 (zależnie od części) w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy.  

 

§ 3 

W ramach wynagrodzenia określonego § 4 ust. 1 Zamawiający wymaga a Wykonawca 

zobowiązuje się do: 

1. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry trenerskiej. 

2. Przeprowadzenia szkoleń zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego: 

 a) w siedzibie Zamawiającego - dotyczy cz. 1,4,5,6,7; 

b) w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę mogącym pomieścić daną liczbę osób i 

przystosowanym do realizacji tego typu kursów (w Świdniku lub Lublinie) - dotyczy cz. 2 

i 3. 

3. Przeprowadzenia szkoleń zgodnie z dotyczącymi ich zakresu przepisami prawa, przy 
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użyciu sprzętów i wyposażenia wykonawcy spełniającego te wymogi - dotyczy cz. 2,3 i 7. 

4. Wyposażenia uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (nie dotyczy cz. 1). 

5. Prowadzenia dokumentacji szkoleń, w tym testu na początku i na końcu szkolenia. 

6. Zapewnienia badań lekarskich niezbędnych do udziału uczestników w szkoleniu – jeżeli 

dotyczy. 

7. Przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy w tym 

opieka nad uczniami podczas zajęć; 

8. Współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności udzielania  

wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących jej wykonywania na każde 

żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym  

9. (część 1) W przypadku gdy budżet Zamawiającego na materiały nie pozwala na ich zakup 

a Wykonawca planuje ich wykorzystanie na szkoleniu, do zapewnienia wykraczających 

ponad budżet materiałów we własnym zakresie i na swój koszt.   

 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, tj. szkolenia/kursu którym mowa w §1, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny jednostkowej tj. 

………………..zł brutto, przemnożonej przez faktyczną liczbę uczestników. Maksymalna 

wysokość wynagrodzenia ogółem wynosi …........... zł brutto. Błędy wynikłe z zaokrągleń nie 

mogą wpłynąć na wzrost umówionego wynagrodzenia zarówno w zakresie cen 

jednostkowych, jak i łącznej maksymalnej kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. Jeżeli faktyczna liczba uczestników szkoleń byłaby niższa niż 16 osób dla części 1-3, 3 

osób dla części 4 i 6, 7 osób dla części nr 5 i 40 osób dla części nr 7,  Wykonawcy należy się 

wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jak za 16 osób dla części 1-3, 3 osób dla 

części 4 i 6, 7 osób dla części nr 5 i 40 osób dla części nr 7.  

 

§ 5 

1. Wykonanie przedmiotu umowy Strony potwierdzą w protokole odbioru, stanowiącym 

podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku. W przypadku części 2 i 3 Zamawiający 

dopuszcza możliwość odbiorów częściowych po zrealizowaniu pełnego zakresu szkolenia dla 

pojedynczego uczestnika szkolenia. Protokół odbioru częściowego uprawnia do wystawienia 

faktury/rachunku częściowej. 

2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku do 

siedziby Zamawiającego, na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze/rachunku po 

stwierdzeniu przez Zamawiającego, że Wykonawca wykonał w pełnym zakresie zamówienie. 

3. Faktura/rachunek winna być adresowana na Zamawiającego [NABYWCA: Powiat 

Świdnicki w Świdniku Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, ul. gen. L. 

Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, NIP 712-290-45-39; ODBIORCA (PŁATNIK): Zespół 

Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku, ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik].  

4. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania 

przelewu bankowego przez Zamawiającego  na rachunek Wykonawcy.  

5. Faktura/rachunek wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie będzie 

przyjęta do realizacji i tym samym nie powstanie obowiązek jej zapłaty.  
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6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku mniejszej liczby uczestników 

szkolenia. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego w przypadku niewykorzystania maksymalnej kwoty umownej. 

 

§ 6 

 

1.Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych w przepisach prawa, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, gdy  

1) Wykonawca nie wykona Przedmiotu Umowy, 

2) Wykonawca nie przystąpi do realizacji Umowy, 

3) Wykonawca wykonuje umowę w sposób nieprawidłowy w szczególności nie 

uwzględniania uwag dotyczących jakości wykonywania przedmiotu umowy, a także 

przy braku współpracy przy rozpatrywaniu uwag uczestników szkoleń. 

4) Zawiadomienia że którakolwiek ze stron, że nie będzie w stanie realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy., 

5) Wystąpią zmiany dotyczące wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki 

na sfinansowanie umowy, zmiany dotyczące dofinansowania realizacji przedmiotu 

zamówienia ze środków zewnętrznych, w tym unijnych lub zasady finansowania 

Projektu, w sytuacji gdy niemożliwe lub niecelowe będzie dokonanie zmiany umowy 

na podstawie § 8 ust. 3 pkt 2. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni od 

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1. W razie odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego z powyższych przyczyn, nie będzie on zobowiązany do zwrotu wydatków 

poniesionych przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokości: 

1) 20% wynagrodzenia brutto ogółem określonego w § 4 ust. 1  – w razie odstąpienia od 

umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, o których 

mowa w ust. 1 za które odpowiada Wykonawca. 

2) 15% wynagrodzenia brutto ogółem określonego w § 4 ust. 1  – W przypadku gdy 

Wykonawca wykonuje umowę w sposób nieprawidłowy 

3) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogółem, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Za opóźnienie rozumie się 

niedotrzymanie terminów, określonych przez Zamawiającego harmonogramem.  

4. Zamawiający może naliczyć i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 

ust. 1 umowy, należność z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 3, po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do ich zapłaty pod rygorem potrącenia, a Wykonawca wyraża na to 

zgodę. 

5. Kary umowne, określone w ust. 3 podlegają kumulacji i mogą być naliczane niezależnie od 

siebie  

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 7 (dotyczy części 2 zamówienia)  

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę instruktorów nauki jazdy 

prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie 

Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

określonych w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

3. W przypadku każdorazowego stwierdzenia przez Zamawiającego, iż umowa jest 

realizowana niezgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 % kwoty łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku nieterminowego przesłania oświadczenia, o którym mowa w ust 2, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego za każdy dzień 

zwłoki kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto ogółem, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

§ 8 

 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i pod warunkiem, że 

zmiany takie nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku: 

1) przedłużenia procedury udzielenia zamówienia w zakresie terminu końcowego o 

którym mowa w § 2 lub terminów harmonogramu nie dłużej jednak niż o 30 dni. 

2) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub 

zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy, zmian 

dotyczących dofinansowania realizacji przedmiotu zamówienia ze środków 

zewnętrznych, w tym unijnych oraz zasad finansowania Projektu. 

3) zaistnienia okoliczności istotnych mających wpływ na zmianę terminu wykonania 

przedmiotu umowy, niezależnych od żadnej ze Stron umowy, z tym zastrzeżeniem, że 

konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

żadnej ze Stron nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na 

podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. 

4) Konieczności zmiany w sposobie realizacji zamówienia polegające na: zmianie osób, 

podwykonawców, innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia 

pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i 

doświadczenie nie są gorsze od tych, które posiadały podmioty zamieniane. 

4. W uzasadnionych przypadkach np. choroby uczestników, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zmiany danego terminu szkolenia na co najmniej 7 dni przed ustalonym 
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harmonogramem terminem realizacji usługi szkolenia. Nowy termin szkolenia zostanie 

ustalony w porozumieniu z Wykonawcą. Z tytułu zaistniałej zmiany wynagrodzenie 

Wykonawcy pozostaje w niezmienionej wysokości. Zmiany harmonogramu na wniosek 

wykonawcy podlegają akceptacji Zamawiającego.  

 

 

§ 9 

1. Zlecenie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy względem Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to 

były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w ofertach lub 

odnośnie osób zastępujących osoby wskazane w ofertach, w zakresie doświadczenia 

instruktorów/ prowadzących, Zamawiający w trakcie realizacji umowy może żądać 

wyjaśnień w zakresie potwierdzenia deklarowanego doświadczenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, 

a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące,  przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu  ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 

ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 


