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Załącznik nr 7c do SIWZ  

 

 

UMOWA NR ………………………………. 

zawarta w Rybniku, w dniu ………………………………… 

pomiędzy: 

 

Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. 

Białych 7, 44-200 Rybnik, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X KRS pod nr 0000107150, 

nr NIP 642-27-69-097, REGON 277838174, który reprezentują:  

1. ……………………………………..………………… 

2. ……………………………..…………………………, 

zwanym w dalszej części Zamawiającym,  

 

a 

 

…………………………………………………………………… z siedzibą ................................ wpisanym w Krajowym Rejestrze 

Sądowym/ewidencji działalności gospodarczej  pod nr ..............................., identyfikującym się NIP: 

............................, reprezentowanym przez: ........................................., zwanym w dalszej części umowy 

Wykonawcą,  

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Strony zgodnie stanowią, że niniejsza umowa ma na celu realizację Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-

290/13-00 projektu o nr POIG.08.03.00-24-290/13 pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 

innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie z którą Strony 

przyjmują dla realizacji niniejszej umowy następujące definicje: 

a) Lider Projektu – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku, 

b) Partnerzy Projektu - 10 jednostek samorządu terytorialnego  tj. Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina 

Lubomia, Gmina Marklowice, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina 

Miejska Żory, Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, 

c) PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 

d) Projekt - projekt partnerski pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, 
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e) nadzwyczajne okoliczności – okoliczności wynikające ze zdarzeń nie dających się przewidzieć w toku 

codziennej realizacji obowiązków służbowych i zawodowych, a także będące skutkiem siły wyżej, 

f) kodeks cywilny – ustawa z 17 listopada 1964 roku (tj. Dz. U. z 23 stycznia 2014 r., poz. 121). 

 

§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 466 Beneficjentów Ostatecznych 

Projektu z zakresu podstawowej obsługi komputera i dostępu do Internetu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1c do SIWZ, który stanowi integralną cześć 

niniejszej umowy. 

 

§ 3. 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Termin całkowitego wykonania umowy ustala się na 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.  

2. Szczegółowy harmonogram szkoleń w podziale na lokalizacje i warianty programowe Wykonawca 

przedstawi do akceptacji Zamawiającemu na minimum 7 dni roboczych przed przystąpieniem do 

przeprowadzenia szkoleń. 

 

§ 4.  

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Wykonawca zapewni: 

a) sale szkoleniowe wyposażone w minimum 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, 

b) prowadzenie szkoleń na terenie gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, miast: Jastrzębie-

Zdrój, Radlin, Wodzisław Śląski, Żory oraz powiatu: rybnickiego i wodzisławskiego, 

c) pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń – komputer dla prowadzącego, 

projektor, ekran, tablice, plansze, sprzęt A/V, itp., 

d) nieodpłatnie materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę 

szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane 

uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia, 

e) materiały piśmiennicze dla uczestników szkoleń (długopis, ołówek, notatnik formatu A4 – minimum 

30 kartek), a także certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu dla każdego Beneficjenta, które przedstawi 

Zamawiającemu do podpisu, 

f) trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodne z zakresem programowym szkoleń we 

wskazanych dwóch wariantach (w tym dla jednej grupy szkoleniowej, w razie potrzeby, wykładowcy 

posługującego się językiem migowym, bądź dodatkowego lektora języka migowego), 

g) catering dla uczestników szkoleń zgodny z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

h) prowadzenie szczegółowej dokumentacji procesu szkolenia, w tym przeprowadzenie dwóch ankiet 

ewaluacyjnych, 
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i) dostarczanie list obecności z danego dnia szkolenia w wersji elektronicznej do godziny 9.00 dnia 

następnego Zamawiającemu na adres e-mail: poig@subregion.pl, 

j) ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

w przypadku szkoleń prowadzonych przy stanowiskach komputerowych, 

2. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) przekazania list uczestników szkolenia w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 

i podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

b) powiadamiania uczestników szkolenia o harmonogramie szkoleń, 

c) przygotowania dokumentacji procesu szkolenia i jej konsultacji z Wykonawcą. 

 

§ 5.  

PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto.....................zł 

(słownie: ..................................................................................................) 

2. Płatności za przedmiot zamówienia następować będą na podstawie prawidłowo wystawianych faktur 

częściowych przez Wykonawcę, po realizacji usługi i dostarczeniu dokumentacji ze szkoleń w dwóch 

równych częściach: 

a) za przeprowadzenie szkoleń dla pierwszych 233 Beneficjentów Ostatecznych Projektu w kwocie 

brutto …………..…………….. zł (słownie …………………………………………………..….), 

b) za przeprowadzenie szkoleń dla pozostałych 233 Beneficjentów Ostatecznych Projektu w kwocie 

brutto ……………..……………. zł (słownie ………………………………………………………). 

3. Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony przez pracownika Zamawiającego protokół odbioru, 

w którym wyszczególnione będą zrealizowane usługi, wraz z pełną dokumentacją procesu szkolenia. 

4. Termin płatności każdej faktury nastąpi po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego w okresie 30 dni od 

daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego. 

5. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji przez cały okres trwania umowy. 

6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 

§ 6. 

ZABEZPIECZENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości oferty brutto, 

wynikającej z formularza cenowego w wysokości ……………………w formie …………………………………………………….... 

2. 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 30 dni po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający pokryje swoje roszczenia z kwot stanowiących zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, kwota przeznaczona do zwrotu Wykonawcy określona w ust. 2 zostanie pomniejszona 

o kwotę stanowiącą pokrycie roszczeń Zamawiającego. 
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4. Postanowienia ust. 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w innej formie niż pieniężna. 

 

§ 7. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych 

mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie w okresie 

obowiązywania niniejszej umowy ani po jej ustaniu: przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać danych 

osobowych osobom nieuprawnionym oraz, że informacje takie zostaną wykorzystane wyłącznie w celu 

i zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych 

mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 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) oraz zgodnie 

z regulacjami o charakterze wewnętrznym w tym przedmiocie, obowiązującymi w jednostkach samorządu 

terytorialnego będących partnerami Projektu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wymagań technicznych odpowiednich dla urządzeń i systemów 

informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, na których będą przetwarzane dane osobowe 

pozyskane lub udostępnione w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 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). 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone niezgodnym 

z umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone utratą, niewłaściwym 

przechowywaniem lub posłużeniem się dokumentami, które są nośnikiem danych osobowych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia oraz stałej aktualizacji imiennych upoważnień pracowników 

wyznaczonych przez Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji niniejszej umowy 

i niezwłocznego przekazywania ich Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje umowę przy udziale osób trzecich, postanowienia ustępów 

poprzedzających rozciągają się również na te osoby, przy czym Wykonawca odpowiada za działania lub 

zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej umowy, jak za działania lub 

zaniechania własne.  
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§ 8.  

KARY UMOWNE 

1. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania umowy, niewykonania lub jej nienależytego wykonania, jak 

również w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% kwoty 

łącznego wynagrodzenia. 

2. Za przekroczenie terminu zakończenia realizacji umowy określonego w §3, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu, za każdy dzień zwłoki, karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto. 

3. Za przekroczenie terminu zakończenia realizacji umowy określonego w §3, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu, za każdy dzień opóźnienia, karę umową w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia 

brutto. 

4. Zamawiający może  potrącić z umówionego wynagrodzenia kwotę kar umownych o których mowa w ust.            

1-4, bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty należności z tytułu naliczonych kar. 

5. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Bez uszczerbku dla uprawnienia określonego w ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 9. 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

1. Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do materiałów szkoleniowych opracowanych w ramach niniejszej umowy (§4 ust. 1 lit. d) na 

wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W szczególności 

Zamawiający uzyskuje prawo do nieograniczonego korzystania, rozporządzania, powielania,  

udostępniania innym osobom, wprowadzania do pamięci komputera, rozpowszechniania, w tym 

wprowadzania do obrotu, oraz publicznego prezentowania dzieła. Wykonawca zezwala Zamawiającemu 

na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w art. 2 w/w ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego lub inne podmioty, którym zostanie to 

zlecone, utworów zależnych od utworu przekazanego przez Wykonawcę.  

§ 10. 

ZMIANY UMOWY 

Zmiany treści zawartej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień  publicznych i mogą 

nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności w niżej opisanych przepadkach: 

a) W przypadku zmian przepisów bezwzględnie obowiązujących, na które umowa się powołuje, 

a w szczególności przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług.  

b) Wprowadzenia dodatkowych możliwości rozliczania częściowego wykonania przedmiotu umowy, pod 

warunkiem, że wysokość wynagrodzenia wypłaconego na podstawie faktur częściowych nie będzie 

przekraczać 90 % wynagrodzenia Wykonawcy. 
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c) Gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z innych okoliczności, niezależnych od 

Zamawiającego ani Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiany takie nie mają wpływu na 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana taka może również mieć wpływ na zmianę terminu 

wykonania umowy w przypadku zaistnienia takich okoliczności. 

 

§ 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest ……………………………………..…… 

dostępny pod nr telefonu ......................., faxu………………………...... i adresem mailowym ......................... 

2. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: ..................., 

.......................– dostępni pod nr tel//fax. 32 42 22 446 i adresem mailowym: poig@subregion.pl. 

3. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy upoważnione są do uzgadniania bieżących spraw związanych 

z przeprowadzaniem szkoleń. 

4. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się nawzajem na piśmie o każdej zmianie mogącej 

mieć wpływ na realizację umowy, w szczególności o zmianie danych teleadresowych osób upoważnionych 

do kontaktu, o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. W braku takiej 

informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane na adres i nr faxu wskazany w niniejszej umowie będą 

uznawane za doręczone. 

5. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907 z późn. zm.). 

6. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

7. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Załączniki do umowy: 

 

1. Oferta Wykonawcy  

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

.....................................................................                                 ....................................................................... 

        (podpisy i pieczęć Wykonawcy)                                                              (podpisy i pieczęć Zamawiającego) 

 


