
  

 

 

Projekt „Garncarska wioska” nr RPWM.11.01.01-28-0030/18  

dofinansowywany ramach  
Osi priorytetowej 11 - Włączenie społeczne 

Działania 11.1 - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

Poddziałania 11.1.1 - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

                                                                                                     Załącznik nr 6  

UMOWA ….............. 

 

zawarta w Gołdapi dnia ………….. w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) pomiędzy:  

Gminą Gołdap z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, 

imieniu i na rzecz której działa Jednostka Realizująca Projekt   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi z siedzibą przy ulicy Jaćwieskiej 9, 19-500 Gołdap,                     

NIP 847-150-27-80, REGON 519606301 reprezentowany przez: 

……………………………………… - Dyrektora, 

przy kontrasygnacie ………………………………..- głównego księgowego 
zwanym dalej „Zamawiającym”,   

a:………………………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą ……………………………………………………………………………………………………… 

/NIP: ...........................; Regon: ............................../ zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego 

działają: 

………………………………………………………………………………………………....…………… 

…………………………………………………………………….…………………………………………  

łącznie zaś zwanymi „Stronami”, o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursy z zakresu 

kwalifikowalnej pierwszej pomocy w ramach realizowanego projektu pod tytułem „Garncarska wioska”              

z przeznaczeniem dla 25 uczestników projektu.  
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie  

ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
3. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego dotyczące sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy. 
§ 2. 

Termin wykonania umowy od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2020 r. 

 

§ 3. 

1. Do wykonania usługi Wykonawca użyje materiałów własnych. 

2. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawi w formie elektronicznej             

do akceptacji Zamawiającemu, program szkolenia, harmonogram i proponowane terminy szkolenia  

oraz miejsce szkolenia. 

3. Zamawiający może zgłaszać uwagi do przedłożonego programu szkoleniowego oraz                                           

do zaproponowanych terminów szkoleń, harmonogramu i miejsca szkolenia, o fakcie tym powiadomi 

Wykonawcę w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia jego otrzymania. 



  

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 

uwag do bezpłatnego wprowadzenia poprawek i ponownego przedstawienia programu szkoleniowego, 

harmonogramu oraz terminów szkoleń, aż do uzyskania ostatecznej akceptacji. 

5. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji (w formie elektronicznej) ostatecznej wersji programu 

szkoleniowego, harmonogramu, miejsca szkolenia i terminów szkoleń w terminie 2 dni roboczych                    

od daty ich przedłożenia. 

6. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ma prawo zmienić termin szkolenia danej grupy. Zmiana 

nie może nastąpić, jeżeli do wcześniej ustalonego terminu szkolenia pozostało mniej niż 4 dni robocze. 

7. Za dni robocze uważa się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

8. Podczas szkolenia sala wykładowa i materiały informacyjne, listy obecności i certyfikaty winny być 

zaopatrzone w informacje i logotypy wskazane przez Zamawiającego (do pobrania ze strony 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl). 

9. Wszelkie koszty związane z organizacją szkolenia ponosi Wykonawca.       

 

§ 4. 

1. W sprawach realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu i poczty 

elektronicznej. 

2. Strony w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekażą sobie dane kontaktowe osób 

wyznaczonych do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu umowy, zawierające: imię               

i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże danych, o których mowa w § 4 ust. 2, Zamawiający,                        

w sprawach realizacji umowy, wykorzysta dane kontaktowe Wykonawcy zawarte w ofercie. 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: ............................................... 

5. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do jednoosobowego podpisywania dokumentów 

podlegających akceptacji Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, niezależnie od osób 

uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego, jest ……………………………………. 

6. Niezależnie od sposobów porozumiewania się określonych w § 4 ust. 1, Wykonawca będzie 

zobowiązany do osobistego stawienia się w siedzibie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający uzna to za 

konieczne. 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością i ponosi 

odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy przy udziale osób dedykowanych do 

przeprowadzenia kursu kwalifikowalnej pierwszej pomocy, wskazanych w ofercie, jako podlegających 

ocenie tj.: Pani/Pana……………………………... 

3.  W przypadku zaistnienia okoliczności, z powodu których osoba wskazana w ust. 2  

nie będzie mogła uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca może powierzyć 

wykonanie przedmiotu umowy innej o doświadczeniu nie mniejszym od doświadczenia osoby 

zastępowanej. 

4.  Zmiana, o której mowa w ust. 3 będzie mogła zostać dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy oraz 

za uprzednią zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5.  Zmiana, o której mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy oraz nie będzie postawą do zmiany 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

6.  W przypadku naruszenia postanowień ust. 3 i 4, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy i następnie naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną w § 9 ust.1 

pkt 1 umowy.                                                                                

§ 6. 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy nie 

przekroczy kwoty …………..……... złotych brutto (słownie: ………..…….………..  złotych),  w tym 

należny podatek VAT. 

2. Cena jednostkowa brutto za szkolenie 1 uczestnika szkolenia wynosi ……………. złotych brutto 

(słownie: ……………………….złotych), w tym należny podatek VAT. Kwota ta zawiera wszystkie 

koszty organizacji szkolenia przypadające na jedną osobę, jest stała i nie podlega zmianie przez cały 

okres realizacji umowy. 

 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


  

3. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie                              

w wysokości wynikającej z pomnożenia rzeczywistej liczby uczestników szkolenia przez cenę 

jednostkową brutto za szkolenie 1 uczestnika szkolenia, o którym mowa w ust. 2. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 3, obejmuje całość kosztów i wydatków związanych                              

z przedmiotem umowy, w tym koszty przeprowadzenia szkolenia, wynajęcie sali szkoleniowej, 

honorarium wykładowcy - trenera, materiały szkoleniowe, egzamin, zaświadczenia/ certyfikaty  

ukończenia kursu w zakresie kwalifikowalnej pierwszej pomocy, barki kawowe i obiady, koszty 

ubezpieczenia NNW. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 3 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 

umowy i obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw 

autorskich, zgodnie z § 7 umowy do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego 

materiałów wytworzonych w ramach przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek po zakończeniu szkolenia.  

7. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez 

Wykonawcę faktur VAT/rachunków. Podstawą do wystawienia faktury VAT/ rachunku będzie protokół 

odbioru usługi podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.  

8. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

o numerze………………………………., w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, o której mowa w ust. 7 umowy, po wykonaniu                  

i uznaniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie wykonany. Termin uważa się za 

zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wydana dyspozycja obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Fakturę VAT/rachunek, za wykonaną usługę stanowiącą przedmiot umowy, Wykonawca wystawi na: 

Nabywca: Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP: 8471587061. 

Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap. 

10. W przypadku, gdy dane Zamawiającego, wymienione na fakturze VAT/rachunku nie będą zgodne  

z danymi Zamawiającego, określonymi w ust. 9 lub faktura VAT/rachunek w innych sposób będzie 

błędna, Zamawiający odmówi przyjęcia faktury VAT/rachunku, a termin zapłaty wynagrodzenia 

określony w ust. 8, nie będzie rozpoczęty.  

11. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

odsetek ustawowych za opóźnienie. Opóźnienia w płatnościach, wynikające ze zwłoki w otrzymywaniu 

przez Zamawiającego środków finansowych na realizację projektu od Instytucji Zarządzającej nie będą 

przedmiotem roszczeń ze strony Wykonawcy.  
12. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie względem Zamawiającego z tytułu 

niewykorzystania w całości kwoty, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 7.  

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, Wykonawca przenosi  

na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich materiałów wytworzonych w ramach 

wykonania przedmiotu umowy oraz prawa własności wszystkich egzemplarzy nośników, na których                  

te materiały utrwalono. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich i prawa własności nośników, o których mowa w ust. 1 

następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 umowy, bez ograniczeń co do 

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pól eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu               

w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu cyfrowego oraz magnetyczną, tworzenie kserokopii 

i fotografii oraz wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, 

2) wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 

3) prawo elektronicznego komunikowania utworu publiczności w sieci Internet, w sieci szerokiego 

dostępu, 

4) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji, 

5) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-

wizualnych i komputerowych, 

6) prawo do korzystania w całości lub z części oraz łączenia z innymi utworami, opracowania poprzez 

dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, 

okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 

 



  

7) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo 

bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe                             

i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję 

komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz 

zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonywanie praw zależnych do wszelkich materiałów 

wytworzonych w ramach przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób 

trzecich i przekaże Zamawiającemu materiały wytworzone w ramach przedmiotu umowy w stanie 

wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek 

roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych 

zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu oraz innym podmiotom gospodarczym przed 

roszczeniami osób trzecich. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 

umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 8. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                          

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

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości      

o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Niezależnie od odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy,  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, m. in. w przypadku: 

1) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających ze szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

2) wykonywanie przez wykonawcę przedmiotu umowy nienależycie i zaniechania zmiany sposobu jego 

wykonywania, pomimo uwagi zastrzeżeń dotyczących realizacji umowy zgłaszanych Wykonawcy 

przez Zamawiającego, mających na celu podjęcie przez Wykonawcę określonych obowiązków lub 

podjęcia określonych czynności przewidzianych w umowie; 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie                  

21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach.  

4. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w terminie                     

21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. 

5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 2, następuje bez prawa 

Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 

6. Odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

wymaga uzasadnienia.  

 

§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy; 

2) w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, za każdy 

niewykonany lub nienależycie wykonany obowiązek wynikający ze szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

3) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,                 

o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego  

po upływie terminu określonego w § 2 umowy. 

2. Łączna wysokość kar umownych opisanych w ust. 1 pkt 2 i 3 umowy nie może przekroczyć 30% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy 



  

3. Wykonawca zapłaci kary umowne wynikające z ust. 1, w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej wystawionej z tego tytułu przez Zamawiającego. Za datę uważa się datę obciążenia 

rachunku bankowego Wykonawcy kwotą wynikającą z noty obciążeniowej. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzeniem należnym 

Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia  

od umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących        

po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy. 

6. Zamawiający zapłaci kary umowne wynikające z ust. 5, w terminie 21 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej wystawionej z tego tytułu przez Wykonawcę. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynikającą z noty obciążeniowej. 

7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne                        

do wysokości poniesionej szkody.  
 

§ 12. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: wydłużenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy w stosunku do wskazanego w umowie, w przypadku: 

1) wystąpienia zdarzeń lub okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem 

umowy, na które strony umowy nie miały wpływu, a które uniemożliwiają terminową realizację 

zadania, 

2) siły wyższej. 

3. Jeżeli zaistnienie konieczności wprowadzania zmiany postanowień umowy w zakresie określonym                     

ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się złożyć do Zamawiającego wniosek o zaakceptowanie zmian wraz                     

z uzasadnieniem. 

4. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 umowy, wszelkie pozostałe zmiany umowy wymagają formy pisemnej                           

w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte                    

w ogłoszeniu o zamówieniu, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, aktów wykonawczych do tych ustaw oraz 

przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych, 

Rozporządzenie RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.        

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy. 

7. Ewentualne spory pomiędzy stronami, powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, będą 

rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją niniejszej 

umowy, nie krócej niż do końca 2029 roku, a także do jej udostępniania na potrzeby ewentualnych 

kontroli na żądania Zamawiającego lub innej wskazanej osoby. 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający, jeden Wykonawca. 
 

  
  WYKONAWCA                                                                                        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


