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Umowa nr …/2018 

zawarta w dniu ……………. r. w Cedrach Wielkich, pomiędzy  

Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M. Płażyńskiego 16,  83-020 

Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowaną przez:  

Janusza Golińskiego – Wójta Gminy 

zwaną dalej  „Zamawiającym”, 

a  

…………………………………. z siedzibą: ……………………………… przy ulicy 

……………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ……………………., REGON 

…………………….., reprezentowaną przez: 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń 

doskonalących kompetencje zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 

Zamawiający jest ogranemu prowadzącym, z wykorzystaniem technologii informacyjno – 

komunikacyjnych (ICT) jako uzupełnienie działań skierowanych do uczniów, w ramach 

projektu pod nazwą „LEPSZY START MŁODEGO ŻUŁAWIAKA”.  

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje przeprowadzenie szkolenia pn.: 

…………………………………………………………....... (wypełnić w zależności od 

zadania) – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres tematyczny, założenia oraz 

ilość nauczycieli biorących udział w szkoleniach zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający w ramach umowy zapewnia przeprowadzenie procesu rekrutacji nauczycieli 

oraz przypisanie ich do poszczególnych grup szkoleniowych, salę na zajęcia realizowane na 

terenie Gminy Cedry Wielkie. 

4. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz nauczycieli, którzy wezmą udział w szkoleniu. 

5. Powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych 

uczestników szkoleń na potrzeby realizacji niniejszej umowy nastąpi na podstawie odrębnej 

umowy zawartej pomiędzy Stronami.  

6. W wyniku realizacji niniejszej umowy wymaga się aby: 

a) uczestnicy szkolenia nabyli kompetencje zgodnie z opisem efektów uczenia się dla danego 

szkolenia, 

b) Wykonawca przeprowadził test końcowy (post testu) weryfikujący przyrost wiedzy, 

c) po ukończeniu szkolenia Wykonawca wydał każdemu uczestnikowi zaświadczenie 

potwierdzające nabyte kwalifikacje po zaliczeniu przyrostu wiedzy o min. 40% w 

porównaniu wyników pre i post testów, 

d) szkolenie odbyło się wyłącznie w szkołach uczestniczących w projekcie (w uzgodnieniu z 

dyrektorami), 
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5. Wymagana jest należyta staranność Wykonawcy przy realizacji zobowiązań umownych. 

6. Przedmiot umowy, zostanie zrealizowany przez Wykonawcę nie później                                                

niż do 31.05.2018 r. 

§ 2  

Obowiązki Wykonawcy 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) wykonania zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i w „Opisie przedmiotu 

zamówienia”  stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy oraz zgodnie z warunkami jakie 

Wykonawca określił w złożonej ofercie będącej załącznikiem nr 2 do umowy. 

 2) przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu szkoleń/warsztatów zawierającego 

dokładne terminy (datę, godzinę), wykaz trenerów/wykładowców i miejsce zajęć, nie później 

niż w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkoleń/warsztatów, w celu umożliwienia 

sprawowania kontroli realizacji umowy przez Zamawiającego.  

3) przeprowadzenia szkoleń zgodnie z harmonogramem szkoleń zatwierdzonym przez 

zamawiającego. Zmiana harmonogramu każdorazowo wymaga uprzedniego poinformowania 

Zamawiającego z … dniowym wyprzedzeniem i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej 

umowy, 

4) przesłania Zamawiającemu rozliczenia wykonania umowy w terminie i formie określonej w 

§ 3 umowy.  

5) niezwłocznego informowania Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji 

usługi.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym, w 

szczególności do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przekazywania mu 

stosownych informacji na każde żądanie Zamawiającego oraz umożliwienia mu sprawowania 

bieżącej kontroli realizacji umowy. 
§ 3 

Potwierdzenie wykonania umowy 

O wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego i w terminie 14 

dni roboczych od jego zakończenia przekaże mu sprawozdanie końcowe, obejmujące: 

a) sprawozdanie merytoryczne, 

b) zbiorcze zestawienie wyników ewaluacji, 

c) ogólne zestawienie dotyczące uczestników szkoleń/warsztatów,  

d) listę uczestników z adnotacją o wydanych zaświadczeniach ukończenia szkoleń/warsztatów, 

oraz fakturę/rachunek.  
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§ 4 

Płatności 

1. Całkowity koszt realizacji umowy wynosi…………… zł. brutto (słownie: ……… złotych).  

2. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku, w 

terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i po 

zatwierdzeniu dokumentacji, o której mowa w § 3.  

3. Za dzień zapłaty Strony umowy przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca nie ma prawa do scedowania na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, 

wierzytelności finansowych związanych z realizacją usługi.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych nieprawidłowości                                         

w przekazanych dokumentach, o których mowa w § 3 umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przesłania poprawnych wersji w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. 

 

§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                                                                   

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów                                            

o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

niniejszej umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia                                                      

w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony w ust. 3, Zamawiający informuje                                      

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni 

roboczych od daty otrzymania wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

2. W przypadku zmiany do umów o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi, z 

zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

nie może być późniejszy, niż termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego.  

4. Zlecenie wykonania części usługi Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 

jego własnych pracowników.  

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

zawiadomić na piśmie zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 

umów  z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 
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§ 6 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku 

gdy:  

1) Wykonawca złoży fałszywe, podrobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty,  

2) został złożony wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Wykonawcę 

postawiono w stan likwidacji, lub gdy zaczął podlegać zarządowi komisarycznemu, lub gdy 

zawiesił swoją działalność, lub stał się podmiotem postępowań o podobnym charakterze,  

3) Wykonawca nie zrealizował usługi szkolenia/warsztatów w terminie określonym w Umowie, 

zaprzestał realizacji usługi lub realizuje ją w sposób niezgodny z niniejszą Umową,  

2. Rozwiązanie niniejszej umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie,  

3. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie 

wyłącznie w części odpowiadającej prawidłowo zrealizowanej części Umowy.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach strony mogą rozwiązać umowę za 

porozumieniem. (Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się wówczas sporządzić protokół 

zawierający zakres wykonania umowy do czasu jej rozwiązania oraz rozliczenie finansowe). 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach                                      

i wysokościach:  

1) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w § 6 ust.1 pkt 1-3 – w wysokości 

10% całkowitego kosztu realizacji zamówienia określonego w § 4 ust.1; 

 2) za niezgodną ze złożonym harmonogramem realizacją szkoleń/warsztatów – w wysokości 

10 % całkowitego kosztu realizacji zamówienia określonego w § 4 ust.1; 

 3) za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu złożenia dokumentacji,                   

o której mowa w § 3, przy czym za opóźnienie rozumie się także złożenie sprawozdania 

niekompletnego bądź zawierającego wady uniemożliwiające dokonanie zapłaty - w wysokości 

0,2% całkowitego kosztu realizacji zamówienia określonego w § 4 ust.1;  

4) w przypadku wykonania przedmiotu umowy przez osoby inne niż określone w Ofercie lub 

na które Zamawiający nie wyraził zgody – każdorazowo w wysokości 0,5% całkowitego kosztu 

realizacji zamówienia określonego w § 4 ust.1,  

5) za nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                                 

w wysokości 20% całkowitego kosztu realizacji zamówienia określonego w § 4 ust.1. Za 

nienależyte wykonanie uznaje się wykonanie usługi niezgodne z SIWZ, Ofertą wykonawcy, 

niniejszą Umową i przepisami prawa.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.  

3. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.  
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4. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Wykonawcę żądania jej zapłaty. 

5. Za dzień zapłaty kar umownych Strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio                                     

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

§ 8 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 

a) Zmniejszenia wynagrodzenia o którym mowa w § 4 umowy,  

b) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT 

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 9 

Poufność 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, jakie 

uzyskał w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczególności takich, które stanowią bądź 

mogą stanowić tajemnicę służbową i handlową Zamawiającego, a także do przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj..: Dz. U. z 2016 

r., poz. 922 z późn. zm.). 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej 

umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. 

dla Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 


