
 

 

Załącznik nr 2 do sondażu rynkowego 

 

UMOWA nr ………………….. 

na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego  

………………………………………………………………….. 

w zakresie podnoszenia kwalifikacji praktycznych dla nauczycieli akademickich w ramach 

projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach 

Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” 

 

 

zawarta dnia ………………..2018 roku, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Akademią Pomorską w Słupsku z siedzibą i adresem w miejscowości Słupsku (76-200), 

ul. Arciszewskiego 22a, NIP 839 10 28 460, którą reprezentuje:  

dra hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP – Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku 

zwaną dalej ,,Zamawiającym’’ 

a 

 

……………………………..,  reprezentowaną przez: …………………….  

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w zakresie 

……………………………………………………………………………………………......................., 

dla nauczycieli akademickich Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu Rozwój systemu 

kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA), 

realizowanego  w ramach: Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 4. Kształcenie zawodowe, Działanie: 4.2. 

Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym. Numer umowy 

o dofinansowanie: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00. 

 

§ 2 

1. Liczba osób, które będą uczestniczyły w szkoleniu: ……. 

2. Podstawą przyjęcia uczestników na szkolenie, o którym mowa w § 1 jest imienny wykaz osób, 

sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy w terminie 5 dni przed 

datą rozpoczęcia szkolenia. 

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie:………………. 

4. Miejsce wykonania zamówienia:………….. 

5. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem  umowy upoważniona jest: 

- ze strony Zamawiającego: ………………… 

- ze strony Wykonawcy: …………………..... 



 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada  (w przypadku podwykonawcy, że podwykonawca posiada) 

wszelkie niezbędne uprawnienia i kompetencje do zrealizowania zadania oraz kadrę 

o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach. 

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zobowiązań Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym 

zadaniem, w tym do dokumentów finansowych. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z przedłożoną ofertą; 

2) wykonania szkolenia zgodnie z programem przedłożonym do akceptacji Zamawiającego co najmniej 

5 dni przed planowanym terminem szkolenia. Program powinien zawierać cele szkolenia w formie 

opisu efektów uczenia się uczestnika. Cele powinny być sformułowane w sposób mierzalny, m.in. 

odnosić się do faktu nabycia przez uczestników kwalifikacji/ uzyskania kompetencji; 

3) zapewnienia sali oraz wymaganego sprzętu/oprogramowania odpowiadającego wymaganiom 

szkolenia; 

4) zapewnienia uczestnikom szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych w formie 

elektronicznej lub wydruku - jednego kompletu materiałów dla każdego uczestnika szkolenia oraz 

jednego kompletu do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego; 

5) wydania uczestnikom szkolenia stosownych certyfikatów/zaświadczeń o jego ukończeniu; 

6) przekazania w terminie 5 dni po zakończeniu szkolenia: 

a) imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie; 

b) imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia (jeśli dotyczy); 

c) potwierdzenie podpisem uczestników/uczestniczek odbioru materiałów szkoleniowych;  

d) potwierdzenie podpisem uczestników/uczestniczek odbioru certyfikatów/zaświadczeń 

o ukończeniu szkolenia;  

7) przechowywania oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację usługi (umowa, protokół 

odbioru umowy) do 31.12.2028r. 

8) poddania się kontroli i audytowi, w szczególności poprzez wgląd do dokumentacji, dokonywanym 

przez uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy; 

9) podjęcia następujących działań zmierzających do promocji Unii Europejskiej: 

a) umieszczania zestawu logo – znaki FE – Fundusze Europejskie Program Regionalny i UE – 

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz znak Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz informacji o dofinansowaniu: Projekt jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPO WP na lata 2014-2020, na dokumentacji dotyczącej szkolenia, w szczególności na 

materiałach szkoleniowych oraz na dokumentach potwierdzających ukończenie szkolenia; 

b) informowania uczestników o finansowaniu szkolenia ze środków ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020. 

 

§ 5 

1. Wykonawca za wykonanie czynności określonych w § 1 umowy, przysługuje wynagrodzenie 

w kwocie brutto ……………………………… zł (słownie: ………………….) płatne po realizacji 

szkolenia. 



 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy po 

wykonaniu usługi na podstawie przedłożonej faktury VAT (rachunku), przelewem na wskazane na 

fakturze konto. 

3. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury (rachunku), nie wcześniej jednak niż po podpisaniu przez obie 

strony protokołu odbioru umowy. 

 

§ 6 (o ile dotyczy) 

1. Wykonawca jest uprawniony zlecić realizację umowy osobom trzecim – podwykonawcom, 

w zakresie jaki wynika z treści złożonej oferty, bez naruszenia swoich zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu 

wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców. 

2. Realizacja umowy przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności lub 

obowiązków wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania własne. 

4. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę następujących 

oświadczeń, że: 

a) ponosi wszelką odpowiedzialność prawną za czynności wykonywane na rzecz 

Zamawiającego, 

b) jest zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń finansowych podwykonawców 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający w związku z realizacją projektu Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym 

w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA) upoważnia Wykonawcę do przetwarzania 

danych osobowych osób biorących udział w realizowanym zadaniu w zakresie niezbędnym do 

realizacji umowy i z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2014, poz. 1182 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych 

oraz warunków technicznych  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 

informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

 

§ 8 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie 

do niej takich postanowień, które byłoby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie jej postanowień w następujących przypadkach: 

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na skutek niemożliwych do przewidzenia 

okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w 

ustalonym terminie, 

– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą 

dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy 



 

o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności usługi nie mogły być 

wykonywane. 

b) zmiany osoby prowadzącej szkolenie z przyczyn, których nie można było przewidzieć, pod 

warunkiem, że nowa osoba wyznaczona do realizacji umowy spełnia jednakowe kryteria na 

podstawie, których zostało rozstrzygnięty sondaż rynkowy, 

c) ceny na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile 

okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała. 

 

Powyższe zmiany wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 9 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 1; 

b) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 1. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokrywa poniesionej straty, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

§ 10 

Integralną częścią umowy stanowią: 

a)    Sondaż rynkowy wraz z załącznikami z dnia ……………..; 

b)    Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia ……………… 

 

§ 11 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, których strony nie były w stanie rozwiązać 

polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie, 

pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

 

 

 

 

………………………………….    …………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 

  


