
 

 

 
                              

Załącznik nr 5 

Wzór 

UMOWA nr ……………………… 

 

zawarta w Głuchołazach  w dniu .................... 201…..r. pomiędzy: 

Gminą Głuchołazy- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głuchołazach,  al. Jana Pawła II 14, 48-340 
Głuchołazy, reprezentowanym przez Katarzynę Łojko- Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej                      
w Głuchołazach 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 
……………...................... z siedzibą w ………………….., przy ul. …………........………., wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr ………………..  
w Sądzie Rejonowym dla …………………, …………………..Krajowego Rejestru Sądowego lub 
Wpisaną/nym do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej, PESEL ……………………………, zam.: ul. …………………………………………………… 
lub zamieszkałym/zamieszkałą w ……………………………………., ul………………………………, 
PESEL. Seria i nr dowodu osobistego………………………….., adres do kontaktów 
…………………………… 
reprezentowaną przez Pana/Panią …………................................……………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 

Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

na podstawie art. 4 pkt.81 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  po upublicznieniu ogłoszenia 
o zamówieniu pn.: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. 
„Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Głuchołazach”  współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020”- została zawarta Umowa następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji  
i przeprowadzeniu szkolenia ……………………………………… w ramach realizacji projektu 
pn. „Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych       
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach”  współfinansowanego ze środków 

                                                 
1
 Udzielenie zamówienia nastąpiło poprzez zastosowanie rozeznanie rynku zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  
z dnia 19 lipca 2017 r. rozdział 6.5.1. 
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020”  opisana szczegółowo w załączniku do niniejszej umowy 
pod nazwą  – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  
1) oferta Wykonawcy z dnia ……………... (data wpływu) 
2) ogłoszenie o zamówieniu z dnia ………….. (data upublicznienia ogłoszenia) 
3) merytoryczny program szkolenia z dnia ……………….(data wpływu)- załącznik nr 8, 
4) umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń -

załącznik nr 9, 
5) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1-3. 

3. Strony ustalają, iż szkolenie, o którym mowa w  ust. 1, zostanie przeprowadzone: w ……….. 
terminie …………………………… w miejscu : ……………………………(adres)                                    
w godzinach ………………... 

4. Strony postanawiają, że umowa zostanie wykonana zgodnie z zapytaniem ofertowym                  
i ofertą. 

§ 2 
Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywała się w oparciu o merytoryczny program 
szkolenia, sporządzony przez Wykonawcę, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie  
w wysokości …………….…..zł brutto (słownie brutto:……………………………),  
w tym VAT zw. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynika z iloczynu stawki jednostkowej za 
przeszkolenie 1 osoby w wysokości ……………….zł brutto oraz liczby osób objętych 
szkoleniem, tj ………….osób. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 
z tytułu wykonania umowy. 
Wynagrodzenie brutto , o którym mowa w ust. 1 wynika z ceny podanej w ofercie, z której 
Zamawiający potrącił koszty składek, opłat i podatków, jeżeli na mocy odrębnych przepisów 
Zamawiający zobowiązany będzie takie składki, opłaty lub podatki potrącić (w szczególności 
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy) - dotyczy 
osób fizycznych nieprowadzącymi działalności gospodarczej). 

§ 4 

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 nastąpi jednorazowo, przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku w terminie 30 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT/rachunku, po wykonaniu przedmiotu umowy (szkolenia). 

2. Warunkiem wystawienia faktury VAT/rachunku jest: uprzednie przekazanie Zamawiającemu 
dokumentów oraz dokonanie formalności, w tym: 
1) przekazanie oryginałów: list obecności uczestników szkoleń,  list odbioru materiałów 

dydaktycznych oraz materiałów do szkoleń – teczka, notes, długopis oraz 
potwierdzających korzystanie z wyżywienia2 i ankiet końcowych dotyczących nabytych 
w szkoleniu  umiejętności,  

                                                 
2
 Dopuszcza się jedną listę z odrębnymi kolumnami 
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2) przekazanie oryginałów zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z informacją o miejscu, 
formie i ilości godzin przebycia godzin szkoleniowych, 

3) przekazania sprawozdania końcowego z realizacji usługi i z weryfikacji/podsumowania 
ankiet dotyczących efektywności szkolenia, 

4) odbiór wykonania umowy bez zastrzeżeń w formie protokołu odbioru, który zostanie 
sporządzony przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. 
 

3. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
4. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury VAT/rachunku jest: Gmina Głuchołazy/, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach, al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy,  

NIP: 753-238-26-90. 

                                                                 § 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w czasie realizacji 
przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego   
w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego  
wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w terminie określonym 
w wezwaniu. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących przypadkach:  

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 

2) niewykonania przedmiotu umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w §3 ust.1, 

3) za opóźnienie w terminie realizacji zamówienia w odniesieniu do terminu, o którym mowa 
w §1 ust.3 – 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 za każdy 
dzień opóźnienia, 

4) za nienależyte wykonanie usługi w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w §3 ust.1. 

2. Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację usługi niezgodnie ze szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia oraz nieprawidłowości we wszelkich wymaganych niniejszą 
umową i przekazanych Zamawiającemu dokumentach. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 
umownych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującej mu ceny. 

§ 7 

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przez osobę/y wskazane w Ofercie z dnia  
……………2018 r. stanowiącej integralną część umowy. 

2. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w Ofercie osób/y w trakcie wykonywania umowy, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
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Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy wykształcenie i doświadczenie 
proponowanych osób będą równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia 
wymaganych przez Zamawiającego na etapie wyboru wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga 
odrębnego aneksu do umowy. 

3. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa  
w ust. 2, nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do udziału tej osoby 
w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

4. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby 
będzie traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy  
do zmiany terminu wykonania niniejszej umowy.  

5. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, do wykonania 
niniejszej umowy innych osób, niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Odstąpienie może nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia 
biegu terminu uprawniającego do odstąpienia. 

 

§ 8 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 
1) ze strony Zamawiającego: ……………......, tel. …………………, e-mail: ………… 
2) ze strony Wykonawcy:…………….., tel. …………., e-mail: ……………………….  

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
Strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne 
z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  

§ 9 

1. Przetwarzanie danych osobowych niezbędne dla celów realizacji niniejszej Umowy odbywać 
się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. 

2. Zakres przetwarzania danych osobowych określa odrębna umowa z Wykonawcą  
o powierzenie przetwarzania danych osobowych, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4.  

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania dokumentów dotyczących realizacji umowy 
zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania Projektów w ramach EFRR, EFS oraz FS na 
lata 2014 – 2020, również na oficjalnej korespondencji związanej z realizacją przedmiotu 
umowy. Wymienione zobowiązania nie wykluczają używania na dokumentach związanych z 
realizacją umowy logo i danych na temat Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać reguł informowania o projekcie, w ramach którego 
jest realizowane zamówienie, w tym o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

§ 11 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany:  

1) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych, wyłącznie 
po uzgodnieniu tej zmiany z Wykonawcą, 
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2) zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia, co może być spowodowane względami 
organizacyjnymi, wyłącznie po uzgodnieniu tej zmiany z Wykonawcą, 

3) zmiany dotyczące merytorycznego programu szkolenia, odnoszące się wyłącznie do jego 
zawartości edukacyjnej bez możliwości zmniejszenia liczby godzin przeznaczonych na 
jego realizację, co może być spowodowane sugestiami trenera, Zamawiającego lub 
uczestników i co spowoduje dostosowanie szkolenia do rzeczywistych potrzeb 
odbiorców,  

4) zwiększenie liczby osób w grupie szkoleniowej, co wpłynie na zwiększenie 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 o wartość wynikającą z ceny jednostkowej, o 
które mowa w § 3 ust. 2. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także  
w przypadkach, gdy: 
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,  
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 
nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie, 

3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej, 

4) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy  
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 13 

Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy 
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy,  
i jeden dla Zamawiającego. 
 

 

 

.................................................                                             ................................................ 

Zamawiający                                      Wykonawca 

 

 


