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Załącznik nr 2 do SIWZ  

Projekt umowy 
 

UMOWA Nr …………. 
 
 

zawarta w dniu ……………………………….………. 2013 r. w Tczowie  
pomiędzy: 

 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie , 26-706 Tczów 124 reprezentowanym przy 
zawieraniu umowy przez: Barbarę Harnatkiewicz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tczowie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Zarządzeniem Nr 9/2008 Wójta Gminy Tczów z 
dnia 22 lipca 2008 roku stanowiącego Załącznik Nr 1 do umowy  
 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
…………………… z siedzibą w ……………………. (…..-……) przy ul. . NIP……………….., wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
............................... pod numerem KRS …………………/ wpisanym do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez ……………….. pod numerem ………….., reprezentowanym przez: 
……………..…………, na podstawie odpisu z KRS/ zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do umowy  
 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno – logistyczna 
usług szkoleniowych obejmujących szkolenia w zakresie trzech cykli szkoleniowych: 

a. Cykl 1 - „Trening kompetencji i umiejętności społecznych w roku 2013” 
b. Cykl 2 - „Kursy zawodowe w roku 2013” 
c. Cykl 3 – „wyjazd integracyjno – edukacyjny dla BO z otoczeniem” w roku 2013 
d. Cykl 4 - „Trening pracy w roku 2013 ” 

na warunkach określonych w: 
1) Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ), zwanym dalej 

„Opisem”, stanowiącym Załącznik Nr 3 do umowy oraz 
2) ofercie Wykonawcy, zwanej dalej „Ofertą”, stanowiącą Załącznik Nr 4 do umowy. 
 

2. Ilekroć w treści umowy jest mowa o „szkoleniu”, „szkoleniach” lub „przedmiocie umowy” należy 
przez to rozumieć szkolenia, o których mowa w ust. 1 lit. a-c. 
 

§ 2 
 

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminach określonych w Opisie. 
 

 
§ 3 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1)  informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w wykonywaniu przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy; 
2) udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez 
Zamawiającego, w terminie 2 dni od dnia wniesienia żądania przez Zamawiającego lub osobę 
przez niego upoważnioną. 

 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

przedmiotu umowy. 
 

3. Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkoleń przez osoby wskazane w Ofercie, z zastrzeżeniem 
ust. 5. 

 
4. Za działania lub zaniechania osób, o których mowa w ust. 3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

jak za własne działania lub zaniechania. 
 
5. Zmiana którejkolwiek z osób przeprowadzających szkolenia jest dopuszczalna po uprzednim 

uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego za wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana 
taka wyniknie z przyczyn wyłącznie niezależnych od Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca 
zapewni przeprowadzenie szkolenia przez inną osobę, która będzie posiadać kwalifikacje i 
doświadczenie nie gorsze niż osoba, której zmiana dotyczy.  

 
6. Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę osoby przeprowadzającej szkolenia, powinien mieć formę 

pisemną, zawierać życiorys osoby zastępującej, jej obowiązki w zakresie przeprowadzenia 
szkolenia, doświadczenie ,a także wskazywać uzasadnienie zmiany. 

 
7. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę osoby przeprowadzającej szkolenia lub odmówi jej 

wyrażenia, w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy wniosku, o którym mowa w ust. 6. 
 
8. Do czasu wyrażenia przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 7, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić udział osoby zastępowanej w przeprowadzeniu szkoleń. 
 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z poź. Zm..) 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu przedmiotu umowy podwykonawcami w 

zakresie wskazanym w Ofercie. 
2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne 

działania lub zaniechania. 
 

§ 5 
 

1. Za prawidłowo wykonany przedmiot umowy określony w § 1  Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie brutto w wysokości………………… zł (słownie złotych: ………………………………….). 

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i 
zaakceptowana przez Zamawiającego faktura VAT. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT 
dopiero po podpisaniu – bez zastrzeżeń – przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego 
protokołu odbioru z każdego cyklu szkoleniowego, o którym mowa w § 11 ust. 3 umowy. W 
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w przeprowadzonym przez 
Wykonawcę cyklu szkoleniowym, Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT 
dopiero po ich całkowitym usunięciu. 
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3. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia 

zaakceptowania faktury VAT, o której mowa w ust. 2 
 
4. Zapłata wskazanego w ust. 1 wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze VAT. 
 
5. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej po każdym 

cyklu szkoleniowym  po wcześniejszym  pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

§ 6 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest informować, że przedmiot umowy jest współfinansowany  przez 

Unię Europejską ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
2. Wykonawca w toku wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest do przestrzegania 

zasad dotyczących informacji i promocji określonych w „Wytycznych  w zakresie informacji i 
promocji” dostępnych pod adresem: http://www.efs.gov.pl./ 

 
 
 
 

§ 7 
 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jakimi będzie się 
posługiwał w toku wykonywania przedmiotu umowy, a także powstałe w wyniku jego 
wykonania, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich 
oraz nie będą naruszać jakichkolwiek praw przysługujących osobom trzecim, w tym w 
szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych tych osób; 

2) będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów powstałych 
w wyniku wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkie inne wymagane przepisami 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych upoważnienia lub zezwolenia do 
wykonywania praw zależnych w stosunku do tych utworów. 

 
2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie 

praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich, powstałe w trakcie lub w wyniku 
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W przypadku skierowania przeciwko 
Zamawiającemu jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu przez osobę trzecią, Wykonawca 
zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tego roszczenia oraz do zwolnienia 
Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także do zwrotu Zamawiającemu 
wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów. 

 
3. Wykonawca zachowuje pełne prawa autorskie do utworów powstałych w wyniku wykonania 

przedmiotu umowy  i upoważnia Zamawiającego do ich używania wyłącznie w zawiązku z 
realizacją przedmiotu umowy. 

 
 

§ 8 
 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
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1) opóźnienia lub zwłoki Wykonawcy w przeprowadzeniu danego cyklu szkoleniowego, w 
stosunku do terminu wskazanego w Opisie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
dla danego cyklu szkoleniowego, o którym mowa w § 5 ust. 2 za każdy dzień 
opóźnienia lub zwłoki 

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
– w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

4) nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 6 w wysokości 
5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1  

 
2. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z przypadającego do 

zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, na co Wykonawca 
niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość 
szkody przekracza kwotę zastrzeżonej kary umownej. 

 
 

§ 9 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku i terminie określonych w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
 
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy 

bez obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia: 
1) jeżeli dotychczasowy przebieg wykonywania przez Wykonawcę umowy wskazywać 

będzie, iż nie jest prawdopodobnym, aby Wykonawca zdołał przeprowadzić dany cykl 
szkoleniowy w terminie umówionym – w terminie 14 dni od pisemnego 
powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej okoliczności; 

2) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze - w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu jednej z tych okoliczności; 

 
 

§ 10 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy z uwzględnieniem art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy: 
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy 
2) wystąpi konieczność zmiany osoby przeprowadzającej dane szkolenie wskazanej w 

Ofercie; 
3) wystąpi konieczność zmiany terminu przeprowadzenia szkolenia z uwagi na 

okoliczności, których, przy zachowaniu należytej staranności, nie można było 
przewidzieć. 

 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 
 

§ 11 
1. W terminie do 30 dni od dnia zakończenia każdego cyklu szkoleniowego, Strony sporządzą 

protokół odbioru potwierdzający jego przeprowadzenie, przy czym dany cykl szkoleniowy 
uznaje się za przeprowadzony zgodnie z umową dopiero z chwilą stwierdzenia przez 
Zamawiającego w protokole odbioru prawidłowości jego przeprowadzenia zgodnie z umową.  
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2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 10 dni od zakończenia każdego 

cyklu szkoleniowego, sprawozdanie merytoryczne i finansowe potwierdzające jego 
przeprowadzenie, w tym także ankiety oceniające szkolenia  oraz listy uczestników szkoleń, 
potwierdzające: obecność słuchaczy, otrzymanie przez słuchaczy certyfikatów ukończenia 
szkolenia, otrzymanie przez słuchaczy materiałów szkoleniowych oraz wyżywienia, otrzymanie 
zwrotu kosztów dojazdu a także przekazanie dokumentacji fotograficznej na płycie CD. 

 
3.  Z odbioru przeprowadzenia każdego cyklu szkoleniowego zostanie sporządzony protokół 

odbioru podpisany przez osoby, o których mowa w § 12. Protokół odbioru powinien zawierać 
w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia , 
2) ocenę prawidłowości przeprowadzenia cyklu szkoleniowego oraz jego zgodności z 

postanowieniami umowy, 
3) oświadczenie osób powołanych do odbioru o istnieniu bądź braku nieprawidłowości w 

przeprowadzonym cyklu szkoleniowym, 
4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonym cyklu szkoleniowym 

– zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 5 oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Protokół odbioru, o którym mowa w powyższym ustępie zostanie przez Zamawiającego 
przekazany Wykonawcy celem zapoznania się przez niego z jego treścią, a w przypadku, o 
którym mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu – także podpisany przez Wykonawcę. 

 
5. Jeżeli według oceny Zamawiającego, wyrażonej w treści ww. protokołu odbioru, dany cykl 

szkoleniowy został przeprowadzony nieprawidłowo, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w sposób oraz w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

 
§ 12 

 
1. Zamawiający ustanawia następującą osobę do bieżących kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

związanych z realizacją przedmiotu umowy: Pani/Pan …………………………….nr 
tel:............................, nr fax: ………………………………………, e – mail: ………………… 

 
2. Wykonawca ustanawia następującą osobę do bieżących kontaktów z Zamawiającym w 

sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy: Pani/Pan 
………………………………………….. nr tel:............................, nr fax: ………………………………………, 
e – mail: ……………… 

 
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 lub 2 nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. 

 
4.  Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

5. W sprawach, których nie reguluje umowa, będą miały zastosowanie: ustawa Prawo zamówień 
publicznych, Kodeks Cywilny oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 
6. W razie sprzeczności postanowień umowy z postanowieniami załączników rozstrzygające 

znaczenie mają postanowienia umowy. 
 

7. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1egzemplarz 
dla Zamawiającego i  1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – pełnomocnictwo dla ……………. 

2) Załącznik nr 2 – odpis z KRS/zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej 

3) Załącznik nr 3 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

4) Załącznik nr 4 -  Oferta Wykonawcy 

 

 

Ze strony Zamawiającego:     Ze strony Wykonawcy: 
 
         
........................................... .     ............................................... 

(podpis)         (podpis) 


