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zał. nr 1 do SIWZ 

UMOWA NR …………………. 
na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w związku z realizacją przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie z 
ośrodkami pomocy społecznej z powiatu dąbrowskiego projektu pod nazwą „Twoja rodzina to 
siła – nie jesteś sam!” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

zawarta w dniu  …..........      roku w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy  

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej,  
33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34  

reprezentowanym przez:  

1) .......................................................... zwanym dalej „Zamawiającym” 

a firmą ................................................................ 

reprezentowaną przez: 
1)  ...................................................   zwany dalej „Wykonawcą" 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o treści 
następującej: 

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić 
kursy zawodowe dla Beneficjentów Projektu „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!”, 
realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej 
wraz z ośrodkami pomocy społecznej w powiatu dąbrowskiego, projektu współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki" Termin realizacji ustala się do dnia 20.12.2014r. 

§2 

Przedmiot zamówienia należy zrealizować z uwzględnieniem poniższych założeń:  
 Planowana liczba uczestników  –  ................ osób, 
 Uczestnicy Projektu, którzy celem korzystania z kursu są zmuszeni dojechać do miejscowości, w której 

realizowany jest dany kurs – mają zagwarantowany dowóz z gminy właściwej dla swojego miejsca 
zamieszkania ewentualnie mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu liczony zgodnie z treścią 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w ramach kosztów ponoszonych przez Wykonawcę. 

§3 

Zajęcia/warsztaty z uczestnikami kursów  przeprowadzą następujące osoby: 

1) Pan/i............................ 
2) Pan/i............................ 

Wykonawca oświadcza, że ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności  
i doświadczenie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kursów  
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§4 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie autorskich programów kursów wykorzystujących  
standardy kwalifikacji zawodowych i modułowe programy szkoleń dla zawodów objętych 
kursami dostępne w bazach danych Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdujące się na 
stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl, oraz być zgodny z § 75 ust. 4 Rozporządzenia 
MPiPS  
z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy 
(Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.). Termin zakończenia realizacji zadania  do dnia 
20.12.2014r. 

§5 

1. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki lokalowe i  BHP dla uczestników kursu podczas 
realizacji zamówienia. Pomieszczenie musi posiadać odpowiednie warunki sanitarne, 
bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe oraz musi być wyposażone w niezbędne pomoce 
dydaktyczne tj flipchart, zestaw pisaków, projektor multimedialny, zestawy komputerowe oraz 
wszelkie pomoce niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach kursów. Miejsce 
odbywania zajęć praktycznych powinno gwarantować solidne przygotowanie uczestników 
kursu  
i realizację programu szkolenia. Podczas zajęć praktycznych należy zapewnić niezbędną  
i optymalną ilość nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych dostosowaną do liczby 
uczestników szkolenia. 

2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewnia uczestnikom materiały edukacyjne 
dotyczące tematyki warsztatów, materiały pomocnicze niezbędne do realizacji części 
praktycznych do wykorzystania podczas zajęć i oddaje je uczestnikom na własność. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczania na materiałach edukacyjnych następującą 
informację: Projekt „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!” jest współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" oraz logotypu Programu Kapitał Ludzki oraz logo Unii 
Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny. 

4.  Wykonawca na swój koszt zapewni w trakcie kursów dla uczestników przerwy kawowe - kawę, 
herbatę, wodę, soki, cukier, kruche ciastka. 

5. W przypadku konieczności dojazdu Uczestnika Projektu na zajęcia do Dąbrowy Tarnowskiej 
(lub  do innej miejscowości, w której będą odbywały się zajęcia) – Wykonawca zobowiązany 
będzie do zorganizowania dojazdu na własny koszt ewentualnie do zwrotu kosztów dojazdu  
z gminy właściwej dla miejsca zamieszkania Uczestnika do Dąbrowy Tarnowskiej  
(i z powrotem). Kwota zwrotu kosztów będzie adekwatna do ceny biletu dostępnej 
komunikacji publicznej i liczby dni zajęć na których był obecny Uczestnik (w oparciu o listy 
obecności).  

6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
beneficjentów kursów, wskazanych przez Zamawiającego  (od dnia rozpoczęcia kursu do 
dnia zakończenia). 

7. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać kursy zgodnie ze złożonym do oferty 
programem kursów -  zgodnym z  § 75 ust. 4 Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 
2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r. Nr 
177, poz. 1193  
z późn. zm.). 

8.  

http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl/
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§6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników kursów 
przez prowadzenie imiennych list obecności, a także bieżącego informowania 
Zamawiającego (kierownika projektu,) o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna 
uczestniczyć  
w zajęciach. 

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik zajęć zawierający głównie daty  
i godziny prowadzonych zajęć, tematykę zajęć, zgodnie z zaproponowanym  
i zaakceptowanym harmonogramem i konspektem spotkań, ankiety ewaluacyjne przed i po 
spotkaniach. 

§7 

1. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy listę uczestników 
poszczególnych kursów. 

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji: szczegółowy 
harmonogram wraz konspektami z uwzględnieniem założeń określonych w § 2 i 4. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowana egzaminu wewnętrznego ze zdobytej 
wiedzy oraz wydania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Po 
zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji i Nauki z 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych 
(Dz.U. Nr 31 poz 216). 

§8 

1. Wykonawca po zakończeniu warsztatów i grupy wsparcia zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu: uwierzytelnioną kopię dziennika zajęć, list obecności, pisemne 
potwierdzenie odbioru przez uczestników materiałów edukacyjnych, które uczestnicy 
otrzymują na własność. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać oryginały dokumentów dotyczących realizacji 
przedmiotu umowy do dnia …......... 

§9 

1. Strony za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wyceną ofertową ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe na: cena netto ….......zł; podatek VAT........%tj …....zł; 
cena brutto ….......zł (słownie zł :........................... złotych). 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku 
wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 

§10 

1. Strony postanawiają że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturą końcową po 
wykonaniu całości przedmiotu umowy i przekazaniu dokumentacji o której mowa w § 9 ust 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy w terminie do 30 dni 
kalendarzowych, licząc od dnia złożenia faktury z zastrzeżeniem ust.1. 

3. Płatnik:  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, (NIP 871-10-
20-610) 
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§11 

1. Strony postanawiają że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

i. za zwłokę w dostarczeniu listy uczestników warsztatów w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

ii. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1, 

b. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

i. za opóźnienie w przekazaniu Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów o których 
mowa w §8 ust 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w §9 ust 1, za każdy dzień opóźnienia, 

ii. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §9 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar 
umownych z wynagrodzenia określonego w §11 ust. 1. 

§12 

Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji 
przedmiotu umowy oraz z OPS z terenu Powiatu Dąbrowskiego . 

§13 

1. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe uczestników spotkań  przekazane przez 
Zamawiającego, wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewni środki zabezpieczające zbiory danych osobowych pozyskane  
w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

§14 

Dopuszcza się wprowadzanie zmian postanowień umowy za zgodą zamawiającego, które 
dotyczą osób prowadzących zajęcia z uczestnikami: 

a. zmiana następuje w przypadku rezygnacji z pracy u Wykonawcy, choroby, śmierci, lub 
innych zdarzeń losowych osoby prowadzącej zajęcia, 

b. w przypadku zmiany osoby prowadzącej zajęcia nowa osoba musi spełniać wymagania 
określone dla tej osoby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku 
którego zawarto niniejszą umowę. 

§15 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
podlega unieważnieniu. 
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§16 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi trzeciej kodeksu cywilnego stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

I Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności gdy: 
1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 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 tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać 
wynagrodzenia tylko za wykonaną część umowy, 

2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
5. Wykonawca przerwał realizację usługi, 
6. Wykonawca w sposób rażący lub wielokrotny nie wywiązuje się z postanowień niniejszej 

umowy. 

II   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego  
w niniejszej umowie, 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

III Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§17 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie usług  
w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

§18 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów tytułu XV K. C. - Umowa o dzięki a także 
przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 
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§19 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 
1. Lista uczestników szkolenia 
2. Szczegółowy harmonogram i konspekty 

§20 
Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 
 
 

                                                                                 PROJEKT 


