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Załącznik nr 9 do SIWZ         wzór umowy 
 
 

Umowa nr……. 
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej 

 
 
Zawarta w dniu....................2013 r. w Łosicach, pomiędzy: 

Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 

Łosice, reprezentowanym przez: 

- Jarosława Pietruszewskiego – Kierownika MGOPS w Łosicach; 

zwanym dalej Zamawiającym, a 

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

……………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

- ……………………………………........................ 

zwanym dalej Wykonawcą. 

Strony oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
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.). 
§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie polegające na przeprowadzeniu 
………………………………………………………………………………w ramach projektu 
Społeczność aktywna dla …………….. osób zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia w niej zawartym oraz zgodnie ze złożoną 
ofertą z dnia..................., dokumentami które stanowią załącznik do niniejszej umowy. 
2. Strony zgodnie ustalają, że przy prowadzeniu warsztatów, o którym mowa w ust. 1, 
wykonawca ma prawo posługiwać się podwykonawcami w zakresie wskazanym w złożonej 
ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. W pozostałym zakresie, przy 
wykonywaniu niniejszej umowy wykonawca ma prawo posługiwać się podwykonawcami za 
zgodą zamawiającego. 
3. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania o nieobecności uczestników 
warsztatów lub rezygnacji z uczestnictwa w trakcie ich trwania pod rygorem odmowy zapłaty 
za te osób. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników szkolenia. (zał. 
9a). 
6. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w razie kontroli wszelkich wymaganych 
dokumentów związanych z warsztatami będącym przedmiotem umowy. 
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§2 
1. Ustala się termin realizacji zamówienia do dnia …………………. r. 

 
§3 

1. Zamawiający za wykonanie zamówienia określonego w § 1 umowy zapłaci wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie ……………………………….. zł brutto. 
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy po wykonaniu zamówienia, na postawie 
protokolarnego odbioru usługi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury oraz dokumentów o których mowa w § 4 pkt 7 niniejszej umowy, 
przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy wykonawcy, pod warunkiem 
przekazania środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą. 
3. W przypadku zmniejszenia się liczby osób objętych warsztatami, wysokość 
wynagrodzenia określonego w punkcie 1 zostanie obniżona proporcjonalnie do zmniejszenia 
się zakresu zamówienia. 
4. Za datę dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku zamawiającego. 
 

§4 
Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny w stosunku do realizacji szkoleń wymienionych w 
§ 1, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym SIWZ, zobowiązany jest m.in 
do:; 
1. Zapewnienia sal, pracowni z wyposażeniem oraz wykwalifikowanej kadry niezbędnej do 
przeprowadzenia warsztatów; 
2. Przekazania uczestnikom warsztatów następujących  materiałów:   
- kalkulator typu CITIZEN lub równoważny 
- pendrive pojemność 16 GB 
- organizer z kalendarzem na rok 2014 
- notatnik 60 kartek A5 (w kratkę) 
- długopis 
- skrypt zawierający informacje z danego zakresu 
- torba konferencyjna z poliestru zapinana na rzepy z regulowanym paskiem na ramię 
mieszcząca format A4 
3. Zapewnienia uczestnikom kursu, ciepłego posiłku składającego się, co najmniej z jednego 
treściwego dania oraz serwisu kawowego w postaci: ciastka nadziewane i kruche, kawa 
mielona i rozpuszczalna, herbata ekspresowa, śmietanka do kawy, cukier, soki owocowe 
woda gazowana/niegazowana - bez ograniczeń; ; 
4. Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji tj.: dziennej imiennej listy potwierdzającej 
obecność uczestnika i  odbioru posiłku, dziennika zajęć zawierającego m.in. wymiar godzin i 
tematy zajęć edukacyjnych, listę pokwitowań odbioru materiałów dydaktycznych i 
szkoleniowych, rejestr zaświadczeń ukończenia warsztatów. 
5. Prowadzenia warsztatów w mieście Łosice lub w miejscu oddalonym od miasta Łosice nie 
więcej niż 40 km; Wykonawca zapewni we własnym zakresie dojazd dla uczestników na 
warsztaty z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca warsztatów oraz powrót  z miejsca 
organizacji warsztatów do miejsca zamieszkania.  
6. Przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia do dnia 
31.12.2020 r. w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo. W razie likwidacji lub 
zmiany siedziby Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia 
Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentacji. 
7. Przestrzegania ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 929 z późn. zm.); 
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8. Przekazania zamawiającemu w terminie 5 dni po zakończeniu warsztatów potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem dokumentów wymienionych w SIWZ; 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizytacji w każdym czasie trwania 
warsztatów w zakresie realizacji programu, prowadzenia dokumentacji oraz kontroli 
frekwencji uczestników kursu. 
 

§5 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę lub odstąpienia przez 
zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę, niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem 
kary umownej 15 % wartości umowy brutto, o której mowa w §3 ust. 1 umowy. 
2. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji umowy lub innych 
terminów wynikających z umowy, do których przestrzegania zobowiązany jest wykonawca, 
zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wysokości 
0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 
4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę zobowiązań opisanych w §4 niniejszej 
umowy oraz w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ zamawiającemu przysługuje 
prawo zastosowania kar umownych każde niedotrzymane zobowiązanie w wysokości 1% 
wartości brutto. 
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z 
niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, stronom przysługuje prawo 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
6. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
a) na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych składając wykonawcy 
odpowiednie oświadczenie na piśmie; 
b) w przypadku nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę w terminie 30 dni od 
daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 
7. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia należność tytułem kar 
umownych, o jakich mowa powyżej, bez koniecznego wzywania wykonawcy do zapłaty 
naliczonych kar. 
8. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy wykonawca powierzy 
wykonanie umowy osobie nie posiadającej uprawnień, jeżeli takie są wymagane. 
Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli 
skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego. 
9. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia zamawiający będzie 
informował wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego 
podstawę nałożenia kary. 
 

§6 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 
144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu 
do umowy, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 
 

§7 
1. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie. 
2. W przypadku niemożliwości polubownego rozwiązania sporu, będą one rozstrzygane 
przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby zamawiającego. 
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3. W sprawach nieobjętych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksy 
Cywilnego. 

§8 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 
2. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający          Wykonawca 


