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Załącznik Nr 8 

PROJEKT UMOWY 

U M O W A Nr …………  

 

W dniu ………….2012 r. zostaje zawarta umowa pomiędzy: 

Gminą Byczyna - Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. OkręŜna 27A, 46-220 Byczyna, 

NIP 751-106-29-51 

REGON:  004501704 

reprezentowanym przez: Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie – ………………, zwany 

w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

 ……………………………………..……………………………………………/nazwa Wykonawcy/,  

……………………………………………………………………….………….…/ adres Wykonawcy/, 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) została 

zawarta umowa następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zorganizowanie i przeprowadzenie 

zadania: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Razem ku przyszłości” 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania określonego w SIWZ pkt. 3.3 

 

 § 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

 
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany od podpisania umowy do 26 października 2012r. 

 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki :  



1) Terminowego, naleŜytego wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy zgodnie                  

z przedstawionym planem szkolenia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  

2) Zapewnienie kadry posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego szkolenia/ 

warsztatów,  

3) Zapewnienie odpowiednich pomieszczeń i pomocy dydaktycznych umoŜliwiających prawidłową 

realizację zajęć, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia, 

4) BieŜące informowanie Zamawiającego o przypadkach nieobecności na zajęciach skierowanych 

osób, trwających powyŜej 2 dni oraz o wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie 

jego trwania,  

5) KaŜdorazowa zmiana w  planie szkoleń moŜe nastąpić za zgodą Zamawiającego,  

7) Prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć w szczególności:  

a) listy obecności,  

b) karty usług,  

c) rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia/kursu,  

d) przekazanie w terminie 5 dni po zakończeniu szkolenia/zajęć: 

� imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie/kurs,  

� kserokopię zaświadczeń i innych dokumentów świadczących o ukończeniu zajęć,  

� ankiet ewaluacyjnych,  

� kserokopię karty usług,  

� kserokopię list obecności,  

 
8) UmoŜliwienie Zamawiającemu oraz organom kontroli prawa wglądu do dokumentów związanych z 

realizacją przedmiotowych zadań, w tym do dokumentów finansowych.  

9) Zapewnienie ochrony danych osobowych uczestników zajęć skierowanych przez Zamawiającego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

10) Przechowywanie wszelkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację zajęć do 31 

grudnia 2020r. oraz do poinformowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

11) Umieszczanie logo POKL, EFS na materiałach szkoleniowych, edukacyjnych, listach obecności 

uczestników, zaświadczeniach oraz wszelkich innych dokumentach dotyczących realizowanych 

szkoleń w sposób określony w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”.  

 

2. Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  

1) Przekazania najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć imiennego wykazu osób skierowanych 

do uczestnictwa w szkoleniu/warsztatach,  

2) Informowanie na bieŜąco Wykonawcę o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć 

na wykonanie przedmiotu umowy,  



3) Zapłata wynagrodzenia za zorganizowanie i przeprowadzenie usługi na warunkach określonych w 

umowie.  

4) Zamawiający ma prawo:  

a) Dokonania kontroli realizacji umowy w kaŜdym zakresie a w szczególności kontroli przebiegu i 

sposobu prowadzenia zajęć, kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych osób skierowanych 

na szkolenia, kontroli dokumentacji,  

b) Uczestnictwa w ocenie końcowej osób szkolonych,  

c) Zastąpienie osób, które przerwały udział w projekcie osobami z listy rezerwowej,  

d) Odstąpienia od umowy w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy.  
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§ 4 

 1. Zamawiający upowaŜnia do współpracy z Wykonawcą  

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

Nr Tel/fax……..………………………… Email …………………………………………….  

2. Wykonawca upowaŜnia do współpracy z Zamawiającym:………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………  

Nr tel/fax………………………………………………………………………………………  

 

3. Zmiana w/w osób powinna być potwierdzona na piśmie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy  

 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraŜa się kwotą brutto ………………. zł (słownie: 

……………………………………………………………………). 

3. Wynagrodzenie wymienione w ust.2 płatne będzie w dwóch ratach po 50% po wykonaniu 

przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ świadczenie usług szkoleniowych w ramach 

projektu systemowego „Razem ku przyszłości” tj. po podpisaniu protokołu odbioru 

dokumentów określonych  § 3 ust. 1 pkt 7 lit. d na podstawie faktury częściowej wystawionej przez 

Wykonawcę. 

Wypłata wynagrodzenia nastąpi w następujących ratach: 

- 50% wynagrodzenia określonego w ust. 2 tj. kwota brutto…….. PLN (słownie:….)  - lipiec lub 

sierpień 2012r.  - po wykonaniu zadań określonych w pkt 3.3 SIWZ tj.: 

1) Warsztaty- trening kompetencji Ŝyciowych 

2) Warsztaty- poradnictwo i wsparcie 

3) Doradztwo zawodowe 



i podpisaniu protokołu odbioru 

- 50% po zakończeniu zadania określonego w pkt 3.3 SIWZ i wystawieniu faktury końcowej za 

wykonanie reszty zlecenia. 

3. Faktury, o których mowa w ust. 3 winny być wystawione na Ośrodek Pomocy Społecznej                       

w Byczynie, ul. OkręŜna 27A, 46-220 Byczyna. 

4. NaleŜności będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy w Banku  nr. …...................... 
 

 

§ 6 

Zasady płatności wynagrodzenia 

 

1. Z faktury Zamawiający ma prawo potrącić wysokość kar umownych, o których mowa w § 8. 

 

§ 7 

Kary umowne 

 
 1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania, za niewykonanie lub nienaleŜyte 

wykonanie umowy, stanowią kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy 

karę w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia ( z § 5 ust.1)  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu 

karę w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto (z § 5 ust. 1).  

2. O przekazaniu naleŜności wynikających z umowy zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy odsetek 

ustawowych.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego.  

 

§ 8 

Zmiany umowy 

1. Dopuszcza się moŜliwość następującej zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku 

konieczności przedłuŜenia terminu umownego - przesunięcie terminu realizacji umowy w sytuacji 

wystąpienia okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć pomimo zachowania naleŜytej 

staranności lub siły wyŜszej (np. klęski Ŝywiołowej, działań rządowych) mających bezpośredni wpływ 

na terminowość przeprowadzenia szkoleń/zajęć.  

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wymagają dla swej waŜności, pod rygorem niewaŜności formy 

pisemnej w formie aneksu z zastrzeŜeniem art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

 
 
 
 
 



 
 
 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku niemoŜności ustalenia kompromisu spory będą 

rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa 

zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz kodeksu cywilnego o ile 

przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

 
§ 10 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu, dla kaŜdej 
ze stron.  
 
 
………………………………                                                                   ………………………………  
W Y K O N A W C A                                                                                     Z A M A W I A J Ą C Y 


