
 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

UMOWA  

 

zawarta w dniu … pomiędzy:  

Zespołem Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica, ul. Konopnickiej 3, 

05-400 Otwock, NIP: 5321578082, REGON: 000683720 w imieniu którego działa: 

- Dyrektor – Pani Apolonia Żołądek 

- przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Oświaty Powiatowej - Pani Krystyny Bakońskiej 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

…   

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie organizacji i 

przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku”, 

Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

2. Niniejsza umowa obejmuje organizację kursu pn. 

………………………………………………………………. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty został w załączniku nr 1 do umowy, jaki stanowi 

treść oferty Wykonawcy z dnia ….. oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności: 

1) Wykonawca jest zobowiązany objąć uczestników ubezpieczeniem NNW. 

2) Wykonawca organizujący i realizujący kursy zobowiązany jest zapewnić kadrę dydaktyczną 

posiadającą: odpowiednie kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym kursem oraz 

uprawnienia/akredytacje uprawniające do prowadzenia kursów. 

3) Faktyczny odbiór realizowanych kursów nastąpi poprzez pisemny protokół odbioru 

poszczególnych zadań, sporządzony przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do 

akceptacji. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn 

podczas realizacji kursów/szkoleń.  

Pozostały zakres obowiązków wykonawcy, dotyczący poszczególnych zadań w ramach pakietu, 

zawiera opis przedmiotu zamówienia, będący załącznikiem do umowy. 

 

§ 3 

1. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do 30.12.2020r. 

 

§4 

1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy, zgodnie z założeniami projektu, jest 



 

odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów podczas organizacji kursów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należytą staranność i 

dbałość o interesy Zamawiającego. 

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany w szczególności do:  

a) oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, flagą Polski oraz 

herbem Województwa Mazowieckiego: 

− wszystkich prowadzonych działań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,  

− wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 

− wszystkich dokumentów i materiałów dla uczestników,  

b) umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 w miejscu realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

4. W stosunku do opracowanych przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem przedmiotu, 

Umowy jakichkolwiek utworów podlegających ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego: 

1)  wszelkie majątkowe prawa autorskie, 

2)  wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, 

3)  prawa własności egzemplarzy. 

5. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1 przysługującego Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: ................ złotych brutto (słownie złotych: 

...............................................................................), w tym za jednego uczestnika kursu ……... zł 

brutto. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją pełnego zakresu przedmiotu umowy a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, jak również oddziaływania innych 

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w tym wszelkie inne świadczenia 

niezbędne do jego prawidłowej realizacji. 

3. Płatności realizowane będą za faktycznie wykonane kursy i szkolenia stanowiące przedmiot 

umowy na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury VAT oraz sporządzonego protokołu 

zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT. Numer NIP Wykonawcy .................................. .Płatności będą dokonywane przelewem w 

terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

§ 6 

1. Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu 

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający w tym celu Zamawiający zawrze z 

Wykonawcą umowę na powierzenie przetwarzania danych na okres realizacji projektu. Wzór 

umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad 



 

wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

3. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji 

działań określonych w przedmiocie zamówienia. 

4. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez 

Wykonawcę, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności 

danych osobowych. 

 

§ 7 

1. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 5 ust. 1, 

b) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania umowy w wysokości 

0,2% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa 

w § 5 ust. 1. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 stają się wymagalne następnego dnia po zajściu 

zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. 

4. Niezależnie od zastrzeżenia kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Wykonawcy podjęte w 

toku wykonywania niniejszej umowy. 

 

§ 8 

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

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych 

poniżej warunkach:  

a) nastąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

b) dopuszcza się zmianę terminu realizacji poszczególnych godzin kursów, z zachowaniem 

ostatecznego terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, jeżeli z 

przyczyn organizacyjnych – nie jest możliwa realizacja wszystkich zajęć w danym terminie 

lub z uwagi na duże obciążenie szkół objętych przedmiotem umowy innymi zajęciami. 

Zmiana wymaga zgody obu stron umowy. 

 

§9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 



 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………………… 

     

Wykonawca          Zamawiający 

 


