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UMOWA NR ……………………. 

 

W dniu …………….. 2015 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, 

ul. Kilińskiego 19, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Kierownika – Panią Władysławę Binkowską 

a  

Firmą ………………………………….. 

………………………………………… 

………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

………….. – ……………………………. 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia 

do złożenia oferty, stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowej organizacji 

szkoleń oraz kursów zawodowych w ramach realizacji projektu pn.: „Czas na aktywność 

w gminie Rudnik nad Sanem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1) Moduł I. Trening kompetencji społecznych: 

a) Trening kompetencji społecznych – wymiar: 60 godz., liczba uczestników: 22 osoby,  

b) Indywidualne poradnictwo psychologiczne - wymiar: 2 godziny zegarowe na uczestnika, 

liczba uczestników: 22 osoby, 

c) Indywidualne konsultacje prawne – wymiar: 2 godziny zegarowe na uczestnika, liczba 

uczestników: 22 osoby, 
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d) Indywidualne doradztwo zawodowe – wymiar: 2 godziny zegarowe na uczestnika, liczba 

uczestników: 22 osoby,  

2) Moduł II. Kursy zawodowe: 

a) Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 150 godz., liczba uczestników: 6 osób, 

b) Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych (opiekunka domowa)  – 150 godz., liczba 

uczestników: 4 osoby,  

c) Kierowca operator wózków jezdniowych + magazynier – 130 godz., liczba uczestników: 

4 osoby,  

d) Bukieciarz - florysta – 150 godz., liczba uczestników: 1 osoba, 

e) Kelner – 150 godz., liczba uczestników: 1 osoba, 

f) Lakiernik samochodowy – 150 godz., liczba uczestników: 1 osoba, 

g) Opiekunka dziecięca – 150 godz., liczba uczestników: 2 osoby, 

h) Spawacz (spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów – 

metodą MAG) – 160 godz., liczba uczestników: 1 osoba,  

i) Brukarz (kamieniarz) – 150 godz., liczba uczestników: 1 osoba, 

j) Operator suwnicy (uprawnienia I S) – wymiar godzin zgodny z wymaganiami Urzędu 

Dozoru Technicznego, liczba uczestników: 1 osoba,  

3. Wykonawca jest zobligowany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i zasadami 

zawartymi w Załączniku nr 7 „Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia”. 

 

§ 2 

Termin realizacji: 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2015 r. 

(szczegółowy wykaz terminów realizacji poszczególnych szkoleń/kursów jest zawarty 

w Załączniku nr 7 „Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia”). 

 

 

§ 3 

Za koordynację działań ze strony: 

–  Zamawiającego – odpowiedzialny jest Pan Przemysław Zygmunt, 

–  Wykonawcy – odpowiedzialny/a jest ………………………… 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia odpowiedniej bazy lokalowej na potrzeby poszczególnych kursów i usług 

stanowiących przedmiot zamówienia (dotyczy tylko kursów zawodowych zawartych w Module 

II); 

2) zapewnienia uczestnikom Projektu dodatkowych i nieodpłatnych materiałów własnych, 

opracowań wykładowców obejmujących swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, spiętych 
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w estetyczny sposób lub zbindowanych, które zostaną wydane uczestnikom w momencie 

rozpoczęcia zajęć; 

3) zapewnienia uczestnikom zajęć praktycznych dostępu do niezbędnych narzędzi i urządzeń, 

umożliwiających sprawne i efektywne przeprowadzenie zajęć praktycznych oraz zapewnienia 

podczas zajęć teoretycznych i praktycznych wyżywienia składające się co najmniej z ciepłego 

posiłku. 

4) zapewnienia przeprowadzenia stosownych badań dla uczestników poszczególnych kursów; 

5) prowadzenia ewidencji obecności uczestników kursów i szkoleń; 

6) dostarczenia po zakończeniu kursów i szkoleń następujących dokumentów: 

7) kserokopii dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych i wymiar 

godzin, listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników; 

8) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych; 

9) kserokopii wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 

10) kserokopii protokołu egzaminacyjnego w przypadku kursu kończącego się egzaminem; 

11) kopii ankiet służących do oceny szkolenia; 

12) stosowania odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie  zaleceniami 

i wytycznymi Zamawiającego; 

13) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie wszelkich dokumentów, materiałów 

i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca powinien wykonać zamówienie siłami swojej firmy. Natomiast w przypadku 

powierzenia w czasie realizacji zamówienia części zamówienia podwykonawcom, zobowiązuje 

się do informowania o tym Zamawiającego oraz zawrze z nimi umowy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Wykonawca może zlecić część zamówienia do wykonania podwykonawcom pod warunkiem, 

że część zamówienia powierzona Podwykonawcy została wskazana w ofercie Wykonawcy. 

Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązania wynikających z Warunków Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników 

w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego 

Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 

3. Podwykonawca nie może zlecić wykonania zamówienia innemu podwykonawcy. 

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie części zamówienia, 

w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, nastąpi po przedłożeniu 

Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy i podwykonawców o tym, że wszelkie wzajemne 

zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi usługami dotyczącymi danej części 

zamówienia zostały uregulowane. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie: 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite 

w wysokości brutto: ……………………… zł, słownie: …………………………………..…… zł. 
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2. Cena wskazana w ust. 1 obejmuje wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia 

określonych w s.i.w.z. oraz umowie. 

3. Wykonawca nie może pobierać od uczestników Projektu żadnych opłat. 

4. Z czynności odbioru wykonanej usługi zostanie spisany protokół. 

5. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury  na 

konto wskazane przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do późniejszej zapłaty za prawidłowo wystawioną 

i dostarczoną fakturę w przypadku braku środków z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie. Faktura zostanie niezwłocznie opłacona po otrzymaniu refundacji. 

7. Cena o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany liczby osób 

objętych szkoleniami/ kursami zawodowymi. Zmianie nie mogą ulegać ceny jednostkowe za 

szkolenia/kursy zawodowe określone w programie szkolenia zaakceptowanym przez 

Zamawiającego, stanowiącym załącznik do umowy.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczania wykonanych usług szkoleniowych 

lub zrealizowanych kursów. 

 

§ 7 

Zamawiający ma prawo do: 

1. dokonania kontroli realizacji postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym przebiegu 

i sposobu prowadzenia szkoleń, frekwencji uczestników,  

2. wglądu do dokumentacji poszczególnych szkoleń prowadzonej przez Wykonawcę, 

3. przeprowadzenia wśród uczestników ankiety oceniającej szkolenia. 

     

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości całkowitej umowy 

brutto za każdy dzień, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % wartości 

całkowitej umowy brutto lub niewykonanego zakresu przedmiotu zamówienia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % 

wartości całkowitej umowy brutto. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

4. Jeżeli z winy Wykonawcy Zamawiający będzie zmuszony do zwrotu kwoty dofinansowania na 

rzecz instytucji dofinansowującej projekt będący przedmiotem umowy, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu tej kwoty w całości. 
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§ 9 

Odstąpienie od umowy 

Strony postanawiają, iż oprócz wypadków wymienionych w księdze III -  tytułu  XV Kodeksu 

cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o ww. okolicznościach; 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia 

i nie kontynuuje go pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; 

e) jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy; 

3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 10 

 

1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

opracowanej w ramach niniejszej umowy materiałów szkoleniowych na wszystkich polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U z 2000r., Nr 80, poz. 

904 z późniejszymi zmianami) o ile stanowi on utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w dacie 

przekazania wersji elektronicznej, a w szczególności w zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, 

w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem materiałów szkoleniowych  albo egzemplarzami, na których 

materiały szkoleniowe utrwalono: 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, 

4)  korzystania na własny użytek, 

5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 

2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób 

trzecich. 

3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach 

poprzedzających tak w kraju jak i za granicą. 

4. Przeniesienie praw wymienionych w ust.1 Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia, 

wymienionego w § 6. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy wyczerpuje wszelkie 

roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw 
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majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności materiałów 

szkoleniowych. 

 

§ 11 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty w następujących przypadkach, gdy uczestnik/uczestniczka zajęć, warsztatów i szkoleń 

zrezygnuje lub zostanie wykreślona z listy. W takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość skierowania innej osoby lub skierowania mniejszej liczby osób na dane szkolenia 

i zajęcia. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników/uczestniczek wynagrodzenie należne 

Wykonawcy zostanie pomniejszone stosowanie do liczby faktycznie przeszkolonych osób. 

 

§ 12 

 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność 

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

zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie przez 

właściwy rzeczowo sąd powszechny. 

5. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 dla 

Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 


