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1/RPR/NK/2021 

Załącznik nr 4 

WZÓR UMOWY Nr ………… 

 

zawarta w Łęczycy w dniu ............................... 2021 r., pomiędzy: 

▪ Powiatem Łęczyckim, Pl. Tadeusza 1, 66-100 Łęczyca, NIP: 507-001-12-99, w imieniu którego działa Zespół 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca, 

reprezentowany przez ………………… – Dyrektora / Zastępcę Dyrektora Placówki, zwanym dalej 

„Zamawiającym” lub „Zleceniodawcą” 

a 

• ………………………………….…………………., zwaną dalej „Zleceniobiorcą”  lub „Wykonawcą” 

 

Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) 

 

§ 1 

1. Umowa jest zawarta w związku z realizacją zadania Nr 1 - Wsparcie uczniów/uczennic ZSP nr 1 w Łęczycy 

kształcących się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej (TGiPC) w zakresie zdobywania 

dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz zadania Nr 2 – „Wsparcie 

uczniów/uczennic ZSP nr 1 w Łęczycy kształcących się w zawodach technik pojazdów samochodowych 

(TPS), technik spedytor (TS) oraz kierowca mechanik (KM)–branżowa szkoła w zakresie  zdobywania 

dodatkowych” w ramach Projektu pn.: „Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem 

zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy” oraz zadania Nr 3 - „Wsparcie 

uczniów/uczennic ZSP nr 1 w Łęczycy kształcących się w zawodach technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz kucharz – szkoła branżowa w zakresie zdobywania 

dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy”, w tym realizacja niżej wymienionych 

kursów: 

1.1. Kurs: Kwalifikacja wstępna: 28 uczniów (4 grupy)– 2021 rok, 8 uczniów (1 grupa) – 2022 rok. 

1.2. Kurs: Prawo jazdy kategorii C: 28 uczniów (4 grupy) – 2021 rok, 8 uczniów (1 grupa) – 2022 rok. 

1.3. Kurs: Prawo jazdy kategorii C + E: 28 uczniów (4 grupy) – 2021 rok, 8 uczniów (1 grupa) – 2022 rok. 

1.4. Kurs: Prawo jazdy kategorii B: 22 uczniów (3 grupy)  – 2021 rok, 22 uczniów (3 grupy)  – 2022 rok. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów dla uczniów/uczennic 

ZSP Nr 1 w Łęczycy. 

3. Kurs będzie zorganizowany dla uczniów/uczennic Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. 

Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca. 

§ 2 

1. Kursy odbywać się będą w okresie od dnia podpisania umowy …………….2021 r. do 31.12.2021 r.  oraz od dnia 

01.01.2022 r. do 31.08.2022 r. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczebności grupy w uzasadnionych przypadkach.  

 

§ 3 

1. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników dodatkowych uprawnień zwiększających przede wszystkim ich 

szanse na rynku pracy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wspierania działań Zamawiającego w zakresie realizacji projektu poprzez 

monitorowanie, kontrolowanie i dążenie do osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników oraz informowania 

Zamawiającego o pojawiających się trudnościach w zakresie frekwencji.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli przebiegu zajęć oraz frekwencji uczestników kursu. 

 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.1. opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu każdego kursu,  

1.2. dostarczenie Zamawiającemu zaakceptowanego harmonogramu najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć, 
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1.3. prowadzenie dokumentacji szkoleniowej odrębnie dla każdego kursu, zgodnie ze wskazaniami 

Zamawiającego, 

1.4. poinformowanie Zamawiającego o trudnościach z frekwencją na zajęciach, rezygnacji ucznia z kursu oraz 

innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu kursu i umowy, 

1.5. prowadzenie zajęć teoretycznych w budynku ZSP Nr 1 w Łowiczu  - Zamawiający zapewnia salę 

dydaktyczną z sprzętem audiowizualnym (komputer, rzutnik, ekran), 

1.6. rozpoczynanie i kończenie zajęć kursu praktycznego w Łęczycy oraz zapewnienie placu manewrowego,  

1.7. zapewnienia bezpieczeństwa uczestników podczas realizacji kursu, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

1.8. ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika na czas trwania kursu - kserokopię opłaconej polisy 

ubezpieczeniowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przedłożyć Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem zajęć, 

1.9. zapewnienie materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia danego kursu,  

1.10. przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych,  

1.11. przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych poprawkowych,  

1.12. zapewnienie i opłacenie pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego,  

1.13. wystawienie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu dla wszystkich uczestników, 

1.14. stosowanie zasad promocji i informacji, zgodnie z wytycznymi dla projektów dofinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz poinformowanie uczniów o źródłach finansowania kursu, 

1.15. przekazanie Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy / danego kursu / 

danego etapu kompletu następujących dokumentów - dla każdego kursu odrębnie: 

1.15.1. listy obecności uczestników na zajęciach, 

1.15.2. kserokopii zaświadczenia lekarskiego po przeprowadzonym badaniu, 

1.15.3. kserokopii zaświadczenia po badaniu psychologicznym, 

1.15.4. karty czasu pracy (dziennik zajęć) z uwzględnieniem daty, liczby godzin oraz tematyki odbytych zajęć, 

1.15.5. potwierdzenie przekazania/odbioru materiałów szkoleniowych, 

1.15.6. protokołu z przebiegu egzaminu wewnętrznego wraz z zestawieniem wyników, 

1.15.7. potwierdzenia odbioru zaświadczeń uzyskanych przez uczestników, 

1.15.8. kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu, 

1.15.9. kserokopii zgłoszenia uczestników na egzamin państwowy, 

1.15.10. kserokopii dokonanych opłat za egzaminy państwowe, 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników kursu w trakcie jego trwania, a także za ewentualne 

szkody, które mogą powstać w związku z ich udziałem. 

3. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia realizacji kursu przez instruktorów, posiadających stosowne 

kwalifikacje i uprawnienia. 

§ 5 

1. Strony ustalają cenę jednostkową za przeprowadzenie Kursu – Kwalifikacja wstępna (wraz z egzaminem 

państwowym) dla 1 ucznia w kwocie ………….. zł (słownie ………….. zł ….groszy) brutto. 

1.1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeprowadzenie Kursu – Kwalifikacja wstępna będzie składało się 

w 2021 roku z: 

1.1.1. ceny jednostkowej za kurs (wraz z egzaminem państwowym) x liczba uczniów, którzy ukończą kurs 

(maksymalnie 28 uczniów) …………………………….. PLN, 

1.1.2. ceny jednostkowej za badanie psychologiczne x liczba uczniów (maksymalnie 28 uczniów): …… 

PLN, 

1.1.3. ceny jednostkowej za badanie lekarskie x liczba uczniów (maksymalnie 28 uczniów): …………… 

PLN, 

1.2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeprowadzenie Kursu – Kwalifikacja wstępna będzie składało się 

w 2022 roku z: 

1.2.1. ceny jednostkowej za kurs (wraz z egzaminem państwowym) x liczba uczniów, którzy ukończą kurs 

(maksymalnie 8 uczniów) …………………………….. PLN, 

1.2.2. ceny jednostkowej za badanie psychologiczne x liczba uczniów (maksymalnie 8 uczniów): …… PLN, 

1.2.3. ceny jednostkowej za badanie lekarskie x liczba uczniów (maksymalnie 8 uczniów): …………… 

PLN, 

2. Strony ustalają cenę jednostkową za przeprowadzenie Kursu – Prawo jazdy kategorii C dla 1 ucznia w kwocie 

………….. zł (słownie ………….. zł ….groszy) brutto. 
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2.1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeprowadzenie Kursu Prawo jazdy kategorii C będzie składało 

się w 2021 roku z: 

2.1.1. ceny jednostkowej za kurs x liczba uczniów, którzy ukończą kurs (maksymalnie 28 uczniów) 

…………………………….. PLN, 

2.1.2. ceny jednostkowej za egzamin państwowy (maksymalnie 28 uczniów): … PLN   

2.2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeprowadzenie Kursu Prawo jazdy kategorii C będzie składało 

się w 2022 roku z: 

2.2.1. ceny jednostkowej za kurs x liczba uczniów, którzy ukończą kurs (maksymalnie 8 uczniów) 

…………………………….. PLN, 

2.2.2. ceny jednostkowej za egzamin państwowy (maksymalnie 8 uczniów): … PLN   

3. Strony ustalają cenę jednostkową za przeprowadzenie Kursu – Prawo jazdy kategorii C+E dla 1 ucznia w kwocie 

………….. zł (słownie ………….. zł ….groszy) brutto. 

3.1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeprowadzenie Kursu – Prawo jazdy kategorii C+E będzie 

składało się w 2021 roku z: 

3.1.1. ceny jednostkowej za kurs x liczba uczniów, którzy ukończą kurs (maksymalnie 28 uczniów) 

…………………………….. PLN, 

3.1.2. ceny jednostkowej za egzamin państwowy (maksymalnie 28 uczniów): … PLN   

3.2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeprowadzenie Kursu – Prawo jazdy kategorii C+E będzie 

składało się w 2022 roku z: 

3.2.1. ceny jednostkowej za kurs x liczba uczniów, którzy ukończą kurs (maksymalnie 8 uczniów) 

…………………………….. PLN, 

3.2.2. ceny jednostkowej za egzamin państwowy (maksymalnie 8 uczniów): … PLN   

4. Strony ustalają cenę jednostkową za przeprowadzenie Kursu – Prawo jazdy kategorii B dla 1 ucznia w kwocie 

………….. zł (słownie ………….. zł ….groszy) brutto. 

4.1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeprowadzenie Kursu – Prawo jazdy kategorii B będzie składało 

się w 2021 roku z: 

4.1.1. ceny jednostkowej za kurs x liczba uczniów, którzy ukończą kurs (maksymalnie 16 + 6 uczniów) 

…………………………….. PLN, 

4.1.2. ceny jednostkowej za badanie lekarskie x liczba uczniów (maksymalnie 16 + 6 uczniów): 

…………… PLN, 

4.1.3. ceny jednostkowej za egzamin państwowy (maksymalnie 16 + 6 uczniów): ………………. PLN   

4.2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za przeprowadzenie Kursu – Prawo jazdy kategorii B będzie składało 

się w 2022 roku z: 

4.2.1. ceny jednostkowej za kurs x liczba uczniów, którzy ukończą kurs (maksymalnie 16 + 6uczniów) 

…….…….. PLN, 

4.2.2. ceny jednostkowej za badanie lekarskie x liczba uczniów (maksymalnie 16 + 6 uczniów): 

…………… PLN, 

4.2.3. ceny jednostkowej za egzamin państwowy (maksymalnie 16 + 6 uczniów): …………….… PLN   

5. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wyniesie …………………… PLN, 

w tym: w 2021 roku nie więcej niż ……………….. PLN brutto oraz w 2022 roku nie więcej niż 

……………………… PLN brutto. 

§ 6 

1. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego protokół 

potwierdzający wykonanie usługi, na podstawie dostarczonych dokumentów, o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 1.15.  

2. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych, za dany kurs, w danym roku.   

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, nie może być 

podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 5. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku, w terminie do 30 

dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  

5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 5 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: Powiat Łęczycki, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 

Łęczyca, NIP: 507-001-12-99, Odbiorca: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy, ul. Ozorkowskie 

Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca. 

8. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo żądać odsetek ustawowych. 
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9. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

do wystawionej przez siebie faktury: 

9.1. kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę oraz dowód zapłaty niniejszej faktury,  

9.2. oświadczenie Podwykonawcy, iż Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami finansowymi w stosunku 

do niego, a wynikającymi z zawartej między nimi umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia 

określonego w § 1 niniejszej umowy.  

10. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równiej należności Podwykonawcy, do czasu ich 

otrzymania.  

11. Zapisy ust. 9 i 10 stosuje się analogicznie do podwykonawców występujących bezpośrednio do Zamawiającego 

z żądaniem zapłaty wynagrodzenia.  

12. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%, łącznego wynagrodzenia umownego, 

określonego w §5 ust. 5, za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt 1.2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%, łącznego wynagrodzenia umownego, 

określonego w §5 ust. 5, za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1, pkt 1.8. 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

określonego w §5 ust. 5, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10%, łącznego wynagrodzenia 

umownego, określonego w §5 ust. 5, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wysokość poniesionej 

szkody przewyższy wysokość kary umownej. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury/rachunku. 

7. Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5%, łącznego wynagrodzenia umownego, 

określonego w §5 ust. 5, za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 4. 

9. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w §5 ust. 5, 

za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5. 

10. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 

zł. 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z warunków umowy, w 

szczególności nie przedłoży przed rozpoczęciem kursu polisy ubezpieczeniowej NNW uczestników kursu, bez 

zgody Zamawiającego powierza wykonanie umowy innej osobie, ujawnia dane osobowe uczestników kursu nie 

zgodnie z prawem. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz w przypadkach, określonych w ust. 

1, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

§ 9 

1. Dopuszczalne są następujące zmiany umowy: 

1.1 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 

Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi 

instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia, 

1.2 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji Zarządzającej, w szczególności 

w zakresie sprawozdawczości itp., 

1.3 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem działania siły wyższej lub wystąpienia 

obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 

1.4 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie korzystna dla Zamawiającego, 
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1.5 w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia związane z 

działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp. 

1.6 Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę instruktora w następujących przypadkach: śmierci, 

choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli 

zmiana instruktora stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 

rezygnacji), 

1.7 Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego 

może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 

lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 

istotnych zmian umowy. 

1.8 Z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia terminu wykonania 

zamówienia. 

1.9 w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

1.10 w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły 

w trakcie realizacji zamówienia, 

1.11 zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia, itp. 

1.12 zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp. 

2. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

3. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207). Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w 

postaci aneksu do umowy. 

4. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w postaci 

aneksu do umowy. 

5. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572). 

Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem 

o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 

szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do wniosku należy dołączyć niezbędne 

dokumenty do zweryfikowania wzrostu wynagrodzenia.  

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Strona, która otrzymała 

wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 

wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 2, 3, 4 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 

ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług, 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom, wysokości składek na 

ubezpieczenie oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie przedmiotowa 

zmiana. 

9. Strony będą dążyły do podpisania aneksu regulującego wynagrodzenie Wykonawcy przed wejściem w życie 

przepisów stanowiących podstawę sporządzenia przez Wykonawcę wniosku. W przypadku należytego 

udowodnienia wzrostu kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony zawrą stosowny aneks. 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą w celu ustalenia rzeczywistego wpływu 

dokonanych zmian na koszty realizacji niniejszej Umowy.  

10. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia pisemnego wniosku o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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11. dopuszcza się zmianę liczby osób w danym kursie, liczbę osób między grupami i w grupach.  

2. Warunki dokonania zmian: 

1.1. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie (w 

formie aneksu), pod rygorem nieważności, 

1.2. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: 

2.2.1. opisze zaistniałe okoliczności, 

2.2.2. uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, 

2.2.3. obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

2.2.4. opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.  

3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień 

o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 3%. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej ochrony danych zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że zachowa w tajemnicy udostępnione przez Zamawiającego dane osobowe, nawet po 

ustaniu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie nadzór i kontrolę nad przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. 

4. Ujawnienie przez Wykonawcę danych objętych ochroną będzie stanowiło podstawę do odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy ze skutkiem jednoczesnego obciążenia karą umowną, o której mowa w § 7 ust. 8. 

Naliczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej. 

5. Szczegółowe uregulowania w zakresie powierzenia danych osobowych zostaną zawarte w odrębnej umowie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 11 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest: 

1.1. Jarosław Świtoń, tel. 24 721 23 41, e-mail: zsp1@oswiata.org.pl 

2. Osobą upoważnioną do kontroli wykonania umowy ze strony Zamawiającego jest: 

2.1. ……………………. tel. ……………………., e-mail: ………….. 

3. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: ……………….. tel. ……………….., e-mail: 

………………… 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy do dnia 

…………….. roku (z zastrzeżeniem zmiany terminu) w sposób zapewniający dostępność, poufność i 

bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z 

przedmiotem umowy. 

2. W przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez 

Wykonawcę działalności przed terminem o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się poinformować 

Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z przedmiotem umowy. Informacja ta jest 

wymagana w przypadku zmiany adresu archiwizacji dokumentów, w terminie o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadku okoliczności zmiany, w tym przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający powiadomi 

o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 1. 

 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i 

obowiązującymi przepisami, z najwyższą starannością oraz najlepszą praktyką. 

2. Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, umiejętności, możliwości dla prawidłowego 

wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać przedmiot zamówienia  na warunkach określonych w 

umowie, za co bierze pełną odpowiedzialność. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania z Zamawiającym bieżących ustaleń dotyczących sposobu 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega - w związku z współfinansowaniem zadania z środków unijnych – możliwość 

kontrolowania przez Zmawiającego i instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli oraz prawo wglądu do 

dokumentów Wykonawcy związanych z realizowaniem przedmiotowego zamówienia, w tym dokumentów 

finansowych. 

mailto:m.burkiewicz@gdynia.p
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5. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia i stosowania na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia 

oznaczeń dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1740) o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

§ 15 

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

________________________                                                   _____________________ 

         ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA 


