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Załącznik nr 4 

UMOWA NR        / 2020 

Zawarta w dniu ……………………2020 r. w ……………………………….. pomiędzy: 

Gminą Pęczniew 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

z siedzibą …………………………………..….. 

 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego z zachowaniem zasad 

określonych w art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 zwanej dalej ustawą Pzp), o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach art. 138g ust.1 pkt 1 tejże ustawy została zawarta Umowa o następującej treści: 

  

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę szkoleniową polegającą na 

Podniesieniu umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli z 3 OWP z terenu Gminy 
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Pęczniew w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby 

miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”. 

2. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś 

Priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji 

Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna. 

3. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące elementy: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

2) Oferta – przedłożona przez Wykonawcę w postępowaniu wraz z załącznikami. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa szkoleniowa mająca na celu 

podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli z 3 OWP z terenu Gminy 

Pęczniew w ramach projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby 

miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. 

2. Przewidywana tematyka szkoleń, wymiar godzin szkolenia, planowana liczba osób do przeszkolenia, 

czas trwania szkoleni określone zostały w pkt III.1 SIWZ. 

 

§ 3 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) przygotowania pełnej dokumentacji zajęć (np. program zajęć/ ankiety/ diagnozy/ testy/ walidacja/ 

certyfikaty/zaświadczenia/listy obecności itp.) i przekazania jej Zamawiającemu po zakończeniu danego 

etapu zajęć szkoleniowych. Dokumentacja musi zostać oznaczona zgodnie z aktualnym dokumentem 

„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności 2014-2020 w zakresie informacji                        

i promocji”. 

2) przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu i programu szkolenia 

co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

3) realizacji merytorycznej szkoleń, w tym: 

a)  zapewnienie każdemu uczestnikowi materiałów szkoleniowych. Materiały powinny być 

oznaczone zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności 2014-
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2020 w zakresie informacji i promocji” i przesłane do akceptacji Zamawiającemu. Jeden 

egzemplarz materiałów otrzyma również Zamawiający dla celów dokumentacyjnych. 

Materiały, o których mowa powyżej uczestnicy otrzymają na własność, najpóźniej                                

w pierwszym dniu zajęć. 

b) wydanie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w zajęciach oraz 

dostarczenie kserokopii wydanych zaświadczeń Zamawiającemu. 

2. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia według wymagań Zamawiającego oraz  zgodnie                                      

z  powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd 

pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy……………………………………………………………. oraz wpis do 

ewidencji placówek doskonalenia nauczycieli na terytorium RP………….. 

§ 4 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 

 

Od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj.: ……………..…. do dnia 30.09.2020 r. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych usług przy zachowaniu zawodowej staranności 

oraz oświadcza, że osoba/osoby skierowane do realizacji zamówienia posiada(-ją) wymagane 

doświadczenie i kwalifikacje niezbędną do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

realizacji zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następującą(-e) osobę(-y): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w wykonywaniu obowiązków przez osobę(-y), 

wskazaną(-e) w ust. 2 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt zastępstwo 

odpowiedniej osoby. Zastępca ustanowiony w sposób określony w zdaniu poprzedzającym musi 

posiadać co najmniej doświadczenie i kwalifikacje zawodowe takie jak osoba wskazana w ust. 2 

niniejszego paragrafu (nie gorsze niż zaoferowane w ofercie przeprowadzonego zapytania 

ofertowego, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy). Niezależnie od 

powyższego ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego. 
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§ 6 

1. Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają zgodnie z ofertą 

Wykonawcy na kwotę brutto ………………………………………………………………..……..zł  

            (słownie: ……………………………………………………………..……..zł ……………..) 

a także zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do złożonej oferty. 

          Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacją zamówienia (w tym np. w 

przypadku osoby fizycznej: składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na 

podatek dochodowy zarówno po stronie Zleceniobiorcy, jak i Zleceniodawcy). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr…………………………………. w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT lub dokumentów, o których mowa w ust. 3 

skutkuje przerwaniem biegu 30-dniowego terminu płatności liczonego na nowo od momentu 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest przekazanie 

Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1 umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że  wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy i został 

dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej 

ujawniony w białej liście podatników VAT. 

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

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej umowy, ewentualnych roszczeń finansowych z tytułu szkód i kar umownych. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na rzecz osób trzecich.  

9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury, na których znajdują się towary 

lub usługi z Załącznika Nr 15 do ustawy o VAT, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 

tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym 

w ust. 3. 

10. Podzieloną płatność stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 

pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 

Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty faktur, na których 

wykazane będą tylko czynności lub zdarzenia:  
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a) nieznajdujące się w Załączniku nr 15 ustawy o VAT; 

b) pozostające poza zakresem VAT; 

c) świadczenia zwolnione z VAT; 

d) opodatkowane stawką 0%. 

§ 7 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

  a)   W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z winy 

    Wykonawcy dojdzie do nieprawidłowej realizacji zamówienia lub 

    niekompletnego wykonania zamówienia, - w wysokości  

   10% wartości brutto przedmiotu umowy; 

  b) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy; 

 c) W przypadku zastąpienia którejkolwiek z osób wymienionych w §5 ust. 2 umowy, inną 

osobą, o której mowa w §5  ust. 3, bez zgody Zamawiającego - w wysokości 0,5%  wartości brutto 

przedmiotu umowy, za każdą taką osobę; 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości  

 brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. Prawo do naliczenia powyższej kary nie przysługuje, jeżeli 

Zamawiający odstępuje od umowy w związku z działaniem siły wyższej, czy też w związku z 

okolicznościami, których przy dołożeniu należytej staranności strony umowy nie mogły przewidzieć. 

3.   Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku przekroczenia przez 

Zamawiającego terminu płatności, o którym mowa w §6 umowy. 

4.   Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego 

odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, w sytuacji gdy 

zastosowane kary umowne będą niższe od rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.   Wykonawca wyraża zgodę, aby naliczone kary umowne Zamawiający potrącił z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy zgodnie z § 6 umowy. 

§ 8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w 

następujących przypadkach: 
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a) skrócenie okresu realizacji zamówienia, ze względu na wcześniejsze wykonanie 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, o ile wcześniejsze wykonanie przedmiotu 

umowy zostało uzgodnione z Zamawiającym i przez niego zaakceptowane; 

b) gdy zachodzi konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia, w wyniku okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zachowanie 

wyznaczonego w umowie terminu jest niemożliwe z przyczyn organizacyjnych lub 

technicznych o obiektywnym charakterze, pod warunkiem, że zmiana terminu realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy umożliwi Zamawiającemu rozliczenie otrzymanej dotacji 

na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego terminu; 

c) gdy zachodzi konieczność zmiany osoby skierowanej do realizacji zamówienia, w 

wyniku zaistnienia obiektywnych okoliczności skutkujących tym, że uprzednio 

wyznaczona przez Wykonawcę osoba nie może uczestniczyć w realizacji zamówienia ze 

względów osobistych (np. zdrowotnych), pod warunkiem, że Wykonawca zastąpi ją 

inną osobą spełniającą warunki określone w niniejszym zapytaniu; 

d) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

e) zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy, 

f) zmiany stawki podatku VAT. 

2. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany 

przez obie strony. 

3. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać  uzasadnienie faktyczne i prawne. 

§ 9 

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,  tak aby realizacja umowy przebiegała bez zakłóceń. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją 

Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych 

podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania 

wypłaty kwot z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w celu dokonania zapłaty należności na 

rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. 
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3. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych usług niż wskazanych 

w ofercie. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w 

terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

11.  Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany 

przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyżej. 
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§ 10 

1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji niniejszej umowy są:  

1) Ze strony Zamawiającego:  

……………………………………………………………………………………………… 

tel.: ……………………………………………………….......  

e-mail: ………………………………………………………...   

2) Ze strony Wykonawcy:  

……………………………………………………………………………………………… 

tel.: ……………………………………………………….......  

e-mail: ………………………………………………………...    

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresów, o których mowa 

w ust. 1. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres uważa się za 

skutecznie doręczone.  

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i następuje poprzez 

pisemne powiadomienie drugiej strony.  

§ 11 

1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny podmiot. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z 

Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. Zgoda 

Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody na przelew 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 

§ 12 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa w tym: Kodeksu 

cywilnego  



 
 

Projekt „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego                   
w Gminie Pęczniew” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA 
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