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UMOWA NR …………../RPLD.11.0301-10-0064/18-00 

 

zawarta w Łowiczu, dnia ……………… r. pomiędzy:  

 Powiatem Łowickim, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, NIP 834-188-25-19,  

w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Wł. Grabskiego,  

ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz, reprezentowany przez Panią ……………. – Dyrektora placówki/ 

Zastępcę Dyrektora, zwanym dalej „Zamawiającym”. 

a 

 …………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

 

Umowa jest realizowana w ramach Projektu Nr RPLD.11.03.01-10-0064/18-00 pn.: „Nowa jakość 

kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania Nr 4 „Kursy dla uczniów wzmacniające ich zdolność do 

zatrudnienia” w ramach projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” – przeprowadzenie Kursu EXCEL w rachunkowości i 

księgowości. 
2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zapytaniem, ofertą Wykonawcy oraz harmonogramem 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

§ 2 

1. W ramach prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany  

w szczególności do: 

1.1. przeprowadzenia Kursu EXCEL w rachunkowości i księgowości dla 40 uczestników projektu 

w ramach projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 4 w Łowiczu” zwanego dalej Projektem, w tym w szczególności: wykorzystanie formuł i 

filtrowanie komórek - 24 godziny, grupowanie danych w tabelach i wykresach - 24 godziny, 

rejestrowanie i przypisywanie makr - 16 godzin.  

1.2. Trener zobowiązany jest do przeprowadzenie wewnętrznego testu wiedzy. 

1.3. prowadzenia dokumentacji związanej z Kursem EXCEL w rachunkowości i księgowości, tj. 

m.in. list obecności dla każdego dnia szkoleniowego, list z odręcznym potwierdzeniem odbioru 

materiałów szkoleniowych przez każdego uczestnika kursu, przeprowadzenia wewnętrznego testu 

wiedzy, ewidencji godzin pracy w danym miesiącu kalendarzowym przeznaczonych na 

wykonanie zadań w Projekcie, list z odręcznym podpisem uczestnika kursu odbierającego 

certyfikat. 

1.4. dokumentację, o której mowa w pkt. 1.3. wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do rozliczenia 

usługi należy złożyć Zamawiającemu w ciągu 7 dni po zakończeniu realizacji usługi w ramach 

danej grupy/po zakończeniu realizacji całego zadania.  

1.5. zapewnienia dla każdego uczestnika w każdym dniu prowadzenia kursu serwisu kawowego 

(kawa, herbata, cukier, ciastka, paluszki, napoje zimne) oraz obiadu w postaci drugiego dania. 

2. Łączna liczba godzin: 256 godzin tj. 4 grupy x 10 osób x 8 dni x 8 godzin (gdzie 1 godzina = 45 

minut zajęć oraz przerwa 15 minut - przerwa do indywidualnego ustalenia z uczestnikami). 
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§ 3  

1. Uczestnikami Kursu EXCEL w rachunkowości i księgowości jest 40 uczniów Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu. 

2. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego. Pomieszczenia muszą być opatrzone logotypami 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania w/w projektu oraz informacją o 

współfinansowaniu zajęć ze środków unijnych. 

3. Termin realizacji usługi: od podpisania umowy do 17.11.2020 r. z zastrzeżeniem możliwości zmiany 

realizacji – Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia usług, o czym 

Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany - w terminie 3 dni od zaistnienia uzasadnionych 

okoliczności.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany uczestników zakwalifikowanych na zajęcia w 

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.  

5. Kurs prowadzony będzie od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 20.00 – godziny do ustalenia 

z Zamawiającym. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany / aktualizacji harmonogramu.  

7. Dokumentacja, wytworzona w ramach niniejszej umowy, musi być oznaczona logotypami zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania w/w projektu. 

8. Wykonawca po zakończaniu kursu dla danej  grupy zobowiązany jest do wydania certyfikatu 

odrębnie dla każdego uczestnika, który ukończył zajęcia. Dokumentacja musi być oznaczona 

logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania w/w projektu. 

Potwierdzeniem otrzymania certyfikatu jest imienna lista z odręcznym podpisem odbierającego 

certyfikat, którą należy złożyć wraz z dokumentami do rozliczenia umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności - dokumentacja  oznaczona logotypami 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. oznaczania w/w projektu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania każdemu uczestnikowi materiałów 

szkoleniowych oznaczonych logotypami zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dot. 

oznaczania w/w projektu, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz zatwierdzonych przez 

Zamawiającego. 

§ 4 
Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

 

§ 5 
1. Zamawiający ma prawo do dokonywania kontroli jakości i kompletności realizowania przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji usługi kadrę posiadającą stosowne wykształcenie 

oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania usługi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 

nieprawidłowościach w trakcie realizacji projektu i poczynienie wszelkich starań w celu ich  niwelacji. 

4. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zadania w tym 

dokumenty księgowe na żądanie Zamawiającego oraz w razie kontroli Instytucji Zarządzającej, itp. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z realizacją zadania do dnia 

……………………. r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. 

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za przetwarzanie danych osobowych uczestników spotkań 

indywidualnych.  

§ 6 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania tj. … r. do dnia 17.11.2020 r., z zastrzeżeniem 

§3 ust. 3.  
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2. Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia 

w razie rażącego naruszenia postanowień umowy, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do podjęcia czynności zgodnych z umową. 

 

§ 7 
1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy do kwoty: ………….... zł brutto 

PLN (słownie: ………………… groszy), w tym cena brutto za przeprowadzenie kursu dla jednego 

uczestnika: ………… brutto PLN (słownie ………..). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z 

tytułu wykonania niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu kursu dla danej grupy, w formie przelewu, w terminie do 

30 dni na wskazany przez Wykonawcę w fakturze/rachunku numer rachunku bankowego. 

4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury / rachunku po uzyskaniu informacji (telefonicznie 

lub e-mail) od Zamawiającego o pozytywnej ocenie z przeprowadzenia szczegółowej analizy 

przekazanych dokumentów wymienionych w niniejszej umowie w §2 ust. 1 pkt. 1.3. dla danej 

grupy/całego zadania.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury/rachunku po zakończeniu realizacji całego 

zadania.  

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zaplanowanej formie pomocy lub zaistnienia innych 

przyczyn uniemożliwiających uczestnikowi ukończenie działań zgodnie z pierwotnymi ustaleniami  

wynagrodzenie będzie zmniejszone proporcjonalnie. Dopuszcza się zmianę liczebności grupy w 

przypadku zaistnienia uzasadnionej okoliczności po stronie uczestnika kursu.  

8. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych 

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich powstałych 

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w tym: 

1.1. 1,0% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania 

lub nienależytego wykonania czynności określonych niniejszą umową, 

1.2. 15% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, 

1.3. 30,00 zł (słownie złotych: trzydzieści złotych zero groszy) za każdy przypadek naruszenia obowiązku 

wskazanego w § 2 ust. 1 pkt. 1.5, 

1.4. 300,00 zł (słownie złotych: trzysta złotych zero groszy) za każdy przypadek naruszenia obowiązku 

wskazanego w § 3 ust. 6. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego.  

3. W przypadku, gdy szkoda, którą poniósł Zamawiający z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę przewyższa wartość kary umownej, Zamawiający 

może żądać dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 
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§ 10 

1. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w zakresie realizacji umowy są: 

1.1. po stronie Zamawiającego: ………………...., 

1.2. po  stronie Wykonawcy: …………………….. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

niezbędnych informacji oraz podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej 

umowy, koniecznych do prawidłowego jej wykonania. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej stronie i 

nie wymaga zmiany treści umowy. 

§ 11 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, a 

także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które 

zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej 

Umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody 

Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych w Umowie. 

2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy informacji, które: 

2.1. w czasie ich ujawnienia były publicznie znane, 

2.2. których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, orzeczenia 

sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem niezwłocznego 

powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku i zabezpieczenia poufności tych informacji. 

 

§ 11 

1. Dopuszczalne są następujące zmiany umowy: 

1.1 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a 

także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację 

zamówienia, 

1.2 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego lub wytycznych i zaleceń, Instytucji 

Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości itp., 

1.3 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem działania siły wyższej lub wystąpienia 

obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 

1.4 gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie korzystna dla Zamawiającego.  

1.5 strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług. 

Powyższe zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w ust. 1 pkt 1.5., będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, 

zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie 

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

3. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 

szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 

ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do 

wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty do zweryfikowania wzrostu wynagrodzenia.  

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Strona, która 

otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz 
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wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

5. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. W 

takim przypadku przepisy ust. 3-4 oraz 6 stosuje się odpowiednio. 

6. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

wyłączeniem przewidzianych zastrzeżeń.  

§ 12 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

 § 13 
1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie.  

2. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie 

Sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

2.1. harmonogram zajęć, 

2.2. oferta Wykonawcy. 

 

 

 

__________________________                                                          ____________________________ 

               Zamawiający                                                                                             Wykonawca 
 


