
Załącznik Nr 5 do SIWZ Nr IR.272.1.19.2013.III

- WZÓR UMOWY-

zawarta w Kłobucku w dniu                         2013 roku pomiędzy: Powiatem Kłobuckim 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku ul. Rynek  
im.  Jana  Pawła  II  13  posiadającym  NIP:  574-17-83-156,  REGON  152180754  
w imieniu którego występują: 
1. ……………………………….. - …………………………………….
2. ……………………………….. - …………………………………….
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a:
……………………………………………………………………..
z siedzibą w……………………… przy ul. ………………………….
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: ……………………….., REGON: ………………
reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………
2. …………………………………………………

zwanym/ą w treści umowy ”Wykonawcą”, zwanymi łącznie „Stronami”

- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., poz. 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiera się 
umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie  usługi 
polegającej  na  przeprowadzeniu  szkolenia  –  kurs  obsługi  wózków  jezdniowych  
z  uprawnieniami  do  wymiany  butli  gazowej  dla  2  uczniów  w  ramach projektu  
pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” Priorytet IX Działanie 9.2  Podniesienie 
atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego” Programu  Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki  2007-2013  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz nabycie przez 
uczestników szkolenia odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a także podniesienie 
zdolności uczniów do samozatrudnienia i zwiększenia ich szans na rynku pracy.

3. Integralną częścią umowy jest formularz ofertowy Wykonawcy stanowiący załącznik 
nr 1 do umowy.

§ 2

1. W  ramach  wykonywania  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  Wykonawca 
zobowiązuje się do:

1) Zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia o którym mowa w § 1 ust. 1 
dla  2  uczniów w wymiarze 67 godz.  (w tym 47 godzin  teoretycznych  
i 20 godzin praktycznych),
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2) Zapewnienia środków ochrony osobistej  dla  każdego uczestnika  na czas 
trwania szkolenia, zgodnie z odrębnymi przepisami,

3) Przygotowania niezbędnych materiałów szkoleniowych oraz przekazania ich 
uczestnikom szkolenia najpóźniej podczas pierwszych zajęć szkoleniowych 
oraz zapewnienie jednego dodatkowego kompletu Zamawiającemu,

4) Zapewnienia  materiałów biurowych  dla  uczestników szkolenia  (długopis, 
notatnik, teczka),

5) Zapewnienia sal dydaktycznych, których powierzchnia, ilość stanowisk oraz 
wyposażenie  w  sprzęt  i  pomoce  dydaktyczne  będzie  dostosowane  do 
zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

6) Zorganizowania egzaminu wewnętrznego i praktycznego.

2. Strony uzgadniają, że szkolenie będzie realizowane w godzinach: nie wcześniej niż od 
godz. 8.00 i nie później niż do godz. 20.00.

3. Szkolenie odbędzie się na terenie powiatu kłobuckiego lub miasta Częstochowy,

4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem:

1) W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy:

a) wzór listy obecności,
b) dane dotyczące liczby uczestników szkolenia,
c) wzór  ankiety  ewaluacyjnej  zawierającej  ocenę  poszczególnych  elementów 

szkolenia oraz opinie uczestników,
d) plakaty informujące o realizacji szkolenia.
2) Po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej i zawarciu z Wykonawcą umowy 
o powierzenie przetwarzania danych, nie później jednak niż w ciągu 5 dni 
kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy imienną listę uczestników szkolenia. 

5. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 5 dni 
kalendarzowych od daty podpisania umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia i uzyskania akceptacji Zamawiającego 
harmonogramu i programu szkolenia w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty 
podpisania umowy. 

7. W terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia zajęć w ramach szkolenia, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a) listy obecności, podpisane przez uczestników szkolenia,
b) listy  potwierdzające  odbiór  materiałów  szkoleniowych  zawierających  imię, 

nazwisko, podpis uczestnika szkolenia oraz datę ich odbioru,
c) kopie  wydanych  zaświadczeń/certyfikatów  lub  innych  dokumentów 

potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskane kwalifikacje,
d) raport z ankiet ewaluacyjnych zawierający oceny poszczególnych elementów 

szkolenia oraz opinie uczestników wraz z ankietami ewaluacyjnymi. 
8. W ramach  realizacji  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedłożenia 

Zamawiającemu  podpisanych  przez  uczestników  list  obecności  na  zajęciach  
z  szkolenia  (wzór  listy  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy).  Listy  obecności  będą 
stanowiły podstawę stwierdzenia realizacji zamówienia. 

9. Po  przeprowadzeniu  szkolenia,  zostanie  sporządzony  protokół  odbioru  usługi, 
podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie 
Strony protokołu odbioru z wykonania usługi jest podstawą do wystawienia faktury/ 
rachunku za wykonanie usługi.
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§ 3

W ramach umowy wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 
1) stosowania  zasad  informacji  i  promocji,  zgodnie  z  wymogami  dla  projektów 

współfinansowanych  z  funduszy  strukturalnych,  a  w  szczególności  do 
umieszczania  na  materiałach  szkoleniowych,  zaświadczeniach  o  ukończeniu 
szkolenia oraz listach obecności

a) obowiązującego  logotypu  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 
(KAPITAŁ  LUDZKI  Narodowa  Strategia  Spójności)  oraz  logotypu  Unii 
Europejskiej  (z  wyrażeniem  UNIA  EUROPEJSKA  Europejski  Fundusz 
Społeczny), których wzory zostaną udostępnione przez Zamawiającego,

b) informacji  o  współfinansowaniu  zamówienia  przez  Unię  Europejską 
poprzez  zapis:  Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2) Poinformowania  uczestników,  że  szkolenie  jest  współfinansowane  
z Europejskiego Funduszu Społecznego,

3) Umieszczenia w miejscu organizacji zajęć szkoleniowych plakatów przekazanych 
przez Zamawiającego. 

§ 4
Wykonawca  zobowiązuje  się  do   realizacji  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  
w § 1 w terminie do 20.07.2013r.

§ 5

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 
maksymalnie: ………………………………………………………………………………………….. złotych brutto 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….. zł)
W tym cena brutto za przeszkolenie 1 osoby wynosi: ……………………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………. zł)

2. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa 
w  §  1,  wynosi  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  kwotę  określoną  w  ust.1  niniejszego 
paragrafu. 

3. Wykonawca po  wykonaniu usługi w oparciu o podpisany protokół, o którym mowa  
w  § 2 pkt  9 wystawi  fakturę VAT/rachunek na:  Starostwo Powiatowe, 42-100 
Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, NIP: 574-17-83-156.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
wykonania  umowy,  w  tym  roszczenia  z  tytułu  przeniesienia  na  Zamawiającego 
majątkowych praw autorskich do wyników prac powstałych w związku z wykonaniem 
Zadania.

5. Zapłata  wynagrodzenia,  określonego  w  ust.  1,  nastąpi  przelewem  na  rachunek 
bankowy wskazany przez  Wykonawcę  w terminie  21 dni  kalendarzowych  od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

6. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień uruchomienia środków z rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
odsetek ustawowych.
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8. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  będzie  współfinansowane  przez  Unię 
Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  projektu 
systemowego  pt.  „Mam zawód-mam pracę  w regionie” Priorytet  IX  Działanie  9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego 
Kapitał  Ludzki  2007-2013” (Europejski  Fundusz  Społeczny  –  83,81%,  Budżet 
Państwa-  2,22%, środki własne – 13,97%). 

§ 6

1. Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz po jej wykonaniu – do dnia 
31.12.2020  r.  –  zobowiązuje  się  do  poddania  kontroli  w  zakresie  prawidłowości 
wykonania  umowy,  która  może  być  przeprowadzona  przez  Zamawiającego  lub  inne 
podmioty uprawnione do kontroli,  określone w Programie Operacyjnym Kapitał  Ludzki 
oraz  innych  przepisach  dotyczących  wdrażania  funduszy  strukturalnych  w  Polsce. 
Wykonawca zapewni w tym celu nieograniczone prawo wglądu we wszystkie dokumenty 
związane z realizowana umową, w tym dokumenty finansowe.

2. W  przypadku  zmiany  terminu  określonego  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  przez 
Instytucję Wdrażającą, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przechowywania  całej  dokumentacji  związanej  
z  realizowaną  umowa  do  dnia  31.12.2020  r.  w  sposób  zapewniający  dostępność, 
poufność,  bezpieczeństwo  oraz  poinformuje  Zamawiającego  o  miejscu  archiwizacji 
dokumentów  związanych  z  realizowaną  umową.  Postanowienia  ust.  2  stosuje  się 
odpowiednio.

4. W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia 
lub  zaprzestania  przez  wykonawcę  działalności  przed  terminem określonym w ust.  3 
wykonawca  zobowiązuje  się  pisemnie  poinformować  Zamawiającego  o  miejscu 
archiwizacji dokumentów związanych z realizowana umową. Zamawiający ma prawo do 
kontroli  realizacji  umowy  w  każdym  zakresie  i  w  każdym  czasie  jej  trwania,  
w  szczególności  do  kontroli  przebiegu  i  sposobu  prowadzenia  zajęć,  kontroli 
przestrzegania ochrony danych osobowych uczestników zajęć.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza,  że wszelkie  wyniki  prac mogące stanowić  przedmiot  praw 
autorskich,  w  tym  w  szczególności:  raporty,  zestawienia,  bazy  danych, 
zarejestrowane wywiady, opisy przygotowane w ramach umowy będą oryginalne i nie 
będą naruszać praw autorskich przysługujących osobom trzecim.

2. W ramach wynagrodzenia  określonego w § 5 ust.  1,  w dniu  odbioru przedmiotu 
umowy  Wykonawca  przenosi  na Zamawiającego  majątkowe  prawa  autorskie  do 
wszystkich  elementów mogących  stanowić  przedmiot  prawa  autorskiego  wyników 
prac, powstałych w związku z wykonaniem usługi.

3. Przeniesienie  majątkowych  praw autorskich,  o  których  mowa w ust. 2  następuje 
z chwilą  podpisania  bez  zastrzeżeń  przez  Strony  protokołu  odbioru  z  wykonania 
usługi doradztwa i zapłaty wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, bez ograniczeń 
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych pół eksploatacji:

a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych,
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b) wykorzystywanie  w  materiałach  wydawniczych  oraz  we  wszelkiego  rodzaju 
mediach audio-wizualnych i komputerowych,

c) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi 
dziełami,  opracowania  poprzez  dodanie  różnych  elementów,  uaktualnienie, 
modyfikację, tłumaczenie na różne języki,

d) 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,  wprowadzanie  do  sieci  oraz  transmisję 
komputerową  (sieć  szerokiego  dostępu,  Internet)  łącznie  z  utrwalaniem 
w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.

4. W  ramach  wynagrodzenia  określonego  w  § 5  ust. 1  Wykonawca  przenosi 
na Zamawiającego  prawo  do  wyrażania  zgody  na  wykonywanie  praw  zależnych 
do wyników  prac  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy.  Z  chwilą  podpisania 
protokołu  odbioru  bez  zastrzeżeń  i  zapłaty  wynagrodzenia  Zamawiający  nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac, zostały utrwalone.

5.  Utrwalone wyniki prac Wykonawca może pozostawić w swojej siedzibie wyłącznie dla 
celów dokumentacyjnych.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  realizując  przedmiot  umowy  nie  naruszy  praw 
majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym 
od obciążeń prawami osób trzecich.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
powstałe  w trakcie lub w efekcie realizacji  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 (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,  
z późn. zm.) w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

8. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  dalszego  przeniesienia  autorskich  praw 
majątkowych w zakresie nabytych praw autorskich.

§ 8

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  o  ochronie  danych 
osobowych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do 
wykorzystania  danych  osobowych  uczestników  tylko  w  zakresie  niezbędnym  do 
realizacji umowy.

2. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  dane  osobowe  uczestników  biorących  udział  
w szkoleniu.

3. W przypadku powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych uczestników 
szkolenia, powierzenie nastąpi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych pod 
warunkiem  uzyskania  pisemnej  zgody  Instytucji  Pośredniczącej,  a  szczegółowe 
warunki  zostaną  określone  w  umowie  o  powierzeniu  przetwarzania  danych 
osobowych.
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§ 9

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  przeprowadzenia  wizytacji  monitorującej 
realizacji przedmiotu umowy i w tym celu może zażądać od Wykonawcy niezbędnych 
dokumentów  i  informacji.  O  terminie  wizytacji  Zamawiający  nie  informuje 
Wykonawcy.

2. Wizytację,  o  których  mowa  w  ust.  1  prowadzą  dwaj  upoważnieni  pracownicy 
Zamawiającego.

3. Z przebiegu  wizytacji  zostanie  sporządzony  protokół  w  dwóch  egzemplarzach,  po 
jednym dla każdej ze stron umowy.

§ 10

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

- ze strony Zamawiającego: ……………………………

- ze strony Wykonawcy: ……………………………….

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 11

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od 
umowy jeżeli:

1) Wykonawca  nie  podjął  realizacji  przedmiotu  umowy  w  ciągu  7  dni  od  daty 
podpisania umowy lub przerwał prace na okres dłuższy od 7 dni,

2) Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

3) Wykonawca  przystąpił  do  likwidacji  swojej  firmy,  z  wyjątkiem  likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia.

2. Zamawiającemu  prawo  odstąpienia  przysługiwać  będzie  w  terminie  14  dni  od 
powzięcia  wiadomości  o  okolicznościach,  o  których  mowa  w  ust.  1  niniejszego 
paragrafu.

§ 12

1. W przypadku  odstąpienia  Zamawiającego  od  umowy –  w całości  lub  w części  -  
z  przyczyn  leżących  po  stronie  wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  w 
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. Za  każdy  dzień  zwłoki  w  wykonaniu  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 licząc od dnia upływu terminów 
określonych w § 2,

2)  8%  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  5  ust.  1  licząc  od  dnia  upływu 
ostatecznego terminu określonego w § 4.
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3. W przypadku stwierdzenia:

1)  nieprzestrzegania  postanowień  niniejszej  umowy,  w  tym  w  szczególności 
nieprawidłowości stwierdzonych podczas wizytacji monitorującej realizację usług,

2) nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji,

Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  na  piśmie  o  stwierdzonych  uchybieniach 
określonych w ust. 3 pkt 1 i 2 w terminie 2 dni roboczych od dnia ich stwierdzenia 
i  wyznaczy  Wykonawcy  termin  ich  usunięcia.  Zamawiający  może  naliczyć  karę 
umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu uchybień.

4. W przypadku  naliczenia  kar  umownych  o  których mowa w ust.  1  -3  Wykonawca 
wyraża zgodę na potrącenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

5. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13

W razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  Umowy 
nie leży w interesie  publicznym, czego nie  można było  przewidzieć w chwili  zawarcia 
Umowy,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia 
wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać 
wyłącznie  wynagrodzenia należnego z tytułu  wykonania  części  Umowy. Postanowienia 
o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i  Wykonawca nie może 
żądać odszkodowania.

§ 14

1. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  na  warunkach 
określonych poniżej:

1) Zamawiający  z  ważnych  przyczyn  nie  dających  się  przewidzieć  w chwili 
zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac,

2) zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu 
wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec w tym: 
konieczna będzie zmiana harmonogramu  lub/i programu szkolenia.

3) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy 
bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).

2. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem 
nieważności.

3. W  przypadku  wystąpienia  z  wnioskiem  o  zmianę  postanowień  zawartej  umowy, 
wnioskodawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania  zaistnienia  którejkolwiek  
z przesłanek wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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§ 15

1. W sprawach nie  uregulowanych  niniejszą  Umową mają  zastosowanie  odpowiednie 
przepisy  Kodeksu  Cywilnego,  Ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych, 
Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne  spory  powstałe  w  wyniku  wykonania  niniejszej  umowy  rozpozna  Sąd 
Powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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