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Załącznik nr7  

Nr postępowania: 41/2020/US/DZP 

 

Umowa nr  …/2020/US/DZP 

 

zawarta w Olsztynie w dniu … … …… r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, 

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762), 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

p.o. Kanclerza – mgr Andrzej Góźdź 

a firmą  

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

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………. 

NIP: ………………………. , REGON: ………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

…………………. -  ………………. 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 138 o 

Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zm.). 

 

§1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla 

społeczności akademickiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

podnoszących świadomość na temat niepełnosprawności. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. 

3. Integralną częścią umowy jest ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 

ofertą oraz wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu.   

5. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 

 §2 

Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę obejmującą przedmiot niniejszej umowy  

w terminie do 31 grudnia 2020 r. Wykonawca ustali z Zamawiającym ostateczne terminy 

realizacji zamówienia po zawarciu umowy, na co najmniej 5 dni roboczych przed datą 

szkolenia. 

2. Miejscem świadczenia usługi będzie: ……………………………………………………… 

 

§3 

Warunki realizacji umowy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/9_lipca
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej 

umowy z najwyższą sumiennością i starannością, w sposób zapewniający pełną dyskrecję, 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz z 

poszanowaniem interesów Zamawiającego. 

2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego: 

2.1 W zakresie części nr 1 dla grup 16-18 osobowych (5 szkoleń) dla pracowników 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czas trwania jednej edycji 

Warsztatów: 5 godzin.  

2.2 W zakresie części nr 2 dla grup 16 osobowych (8 szkoleń) dla pracowników i studentów 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czas trwania jednej edycji 

Warsztatów: 3 godziny. 

2.3 W zakresie części nr 3 dla grup 16 osobowych (8 szkoleń) dla pracowników i studentów 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czas trwania jednej edycji 

Warsztatów: 3 godziny. 

2.4 W zakresie części nr 4 dla grup 30 osobowych (3 szkolenia) dla pracowników i studentów 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czas trwania jednej edycji 

Warsztatów: 2 godziny. 

2.5 W zakresie części nr 5 dla grup 18 osobowych (4 szkolenia) dla pracowników i studentów 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czas trwania jednej edycji 

Warsztatów: 2 godziny. 

2.6 W zakresie części nr 6 dla grup 20 osobowych (5 szkoleń) dla pracowników Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czas trwania jednej edycji Warsztatów: 3 godziny. 

3. W zakresie części nr 1, 2, 3 zajęcia będą miały charakter praktyczny. 

4. W zakresie części nr 1 Wykonawca zapewni w trakcie warsztatów przerwę kawową 

(poczęstunek: kawa, herbata, ciastka). 

5. Warsztaty odbędą się w dni pracujące, za co uważa się dni pracy Zamawiającego, tj. od 

poniedziałku do piątku w przedziale między godz. 8.00 a 15.00, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

6. W zakresie części nr 1, 4, 5, 6 bezpośrednio w dniu rozpoczęcia warsztatów Wykonawca 

zapewni dla każdego uczestnika szkolenia komplet bezzwrotnych materiałów 

szkoleniowych. 

7. Koszty pobytu osoby szkolącej (zakwaterowanie i wyżywienie) pokrywa Wykonawca. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Sali szkoleniowej z odpowiednim 

wyposażeniem na terenie Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 

9. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca wystawi imienne zaświadczenie potwierdzające 

ukończenie szkolenia przez jego uczestników. Zaświadczenia mogą zostać przekazane 

uczestnikom w dniu szkolenia lub w terminie późniejszym (nie później niż 14 dni od dnia 

zakończenia szkolenia) przekazane do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych ul. 

Oczapowskiego 12b, pokój S2/105, 10-719 Olsztyn. 

 

§4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, na podstawie którego Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Część nr … 

Wynagrodzenie brutto: ……………… PLN w tym  obowiązujący podatek VAT 

(słownie: …………………………………… 00/100). 

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Powyższa cena uwzględnia przeprowadzenie maksymalnej liczby szkoleń określonych w 

opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy. W przypadku braku zrekrutowania 

części grup szkoleniowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej 

wartości umowy, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia. 
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4. Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą za faktycznie przeprowadzone szkolenia według 

cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 

5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy na podstawie 

wystawionej faktury. 

6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu 

odbioru przedmiotu umowy. 

7. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres 

wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego tj. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 

ul. Oczapowskiego 12b p. S2/105, 10-719 Olsztyn w terminie 7 dni od podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

9. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze znajdujące się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Zamawiający jest uprawniony do domowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia 

faktury w sposób niezgodny z ust. 6 i 7. 

 

§5 

Przedstawiciele stron 

1. Osoby odpowiedzialne za czynności koordynacyjne i współpracę pomiędzy Stronami 

przy realizacji niniejszej umowy: 

a) przedstawiciel Zamawiającego: dr ………………………………………………...…… 

e-mail: ……………..…... nr telefonu: ……….………………. 

b) przedstawiciel Wykonawcy: ………………………………….…………………..….. 

e-mail: ……………..…... nr telefonu: ……….………………. 

 

§6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1, 

b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu określonego §2 ust. 1 w wysokości 

0,4% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia                             

w rozpoczęciu świadczenia. 

c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu określonego §3 ust. 9 w wysokości 

0,2% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w 

przekazaniu zaświadczenia. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym  

w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za 

zwłokę w wysokości ustawowej. 

3.  Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §4 ust. 1. 

4.  Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania                         

za szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§7 

Prawa autorskie  

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został wykonany w sposób                             

nie naruszający praw autorskich osób trzecich, jak również żadnych innych praw osób 
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oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego 

na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z tych materiałów lub 

ich rozpowszechniania, 

2. Z chwilą wydania materiałów szkoleniowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, na następujących 

polach eksploatacji, a w szczególności: 

a) Digitalizacja,  

b) Wprowadzenie od obrotu, 

c) Utrwalenie dowolną techniką, 

d) Zwielokrotnienie określoną techniką, 

e) Wprowadzenie do pamięci komputera, 

f) Kopiowanie techniką cyfrową i analogową. 

 

§8 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1.1. w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach.  

1.2. w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej 

umowy. 

1.3. w przypadku dalszego, nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 

pomimo dwukrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń Zamawiającego co do 

sposobu realizacji umowy. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 1.2. - 1.3 Zamawiający może 

wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez złożenie 

oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§9 

Zmiany w umowie 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: 

2.1. uzasadnionej zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia 

(wskazanych w wykazie osób). Zmiana którejkolwiek z tych osób musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Zmiana taka możliwa jest tylko i wyłącznie na  osoby spełniające wszystkie wymogi 

określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz posiadające kwalifikacje                                    

i doświadczenie nie gorsze od wymaganych przez Zamawiającego.  

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. 2.1. strony dokonują 

zmiany osoby uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia. 

4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej  

(aneks do umowy). 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie 

siedziby. Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy. 

 

§10 

Postanowienia końcowe 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,                      

dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sporządziła: Karolina Kostrzewa 


