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Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy 
 
 

UMOWA nr ……………………. 
 
zawarta w Rybniku, w dniu ……................ pomiędzy: 
Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 
ul. J.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,  
 
 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej. 
 

§1 
 
Strony zgodnie stanowią, że niniejsza umowa ma na celu realizację Umowy o dofinansowanie nr UDA-
POKL.05.02.01-00-031/11-00 projektu o nr POKL.05.02.01-00-031/11 pn. „Ku nowoczesnej 
administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z którą Strony 
przyjmują dla realizacji niniejszej umowy następujące definicje: 
 

a) Beneficjent Projektu – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

 

b) PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
 

c) Projekt - Projekt pn. „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu 
terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (nr POKL.05.02.01-
00-031/11) w ramach priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji 
samorządowej, 

 

d) umowa o dofinansowanie projektu – Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-
031/11-00 Projektu o nr POKL.05.02.01-00-031/11 „Ku nowoczesnej administracji 
samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego” w ramach priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie 
potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania 
w administracji samorządowej, 
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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 (Dz.U. nr 43poz. 296 z pózn. zmianami).  
 

§2 
 

1. Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji 
i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, 
przeprowadzenie badań i analiz mających na celu wzmocnienie potencjału administracji 
samorządowej poprzez realizację projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej 
w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego” (nr projektu:  POKL.05.02.01-00-031/11; umowa 
o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-031/11-00) współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadania te będą wykonywane 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja 
zarządzania w administracji samorządowej.  

 

2. Szczegółowo przedmiot umowy zawiera „Opis przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 1 do 
SIWZ), który stanowi integralną część umowy.  

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 
określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”.  

 

4. Szkolenia oraz wdrożenie oprogramowań winny być prowadzone przez osoby wskazane 
w ofercie.  

 

5. W przypadku, gdy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia opracowany (wytworzony) 
zostanie utwór, autorskie prawa majątkowe do ww. utworu przysługiwać będą 
Zamawiającemu.  

 
§ 3 

 

1. Termin realizacji zadania określono od dnia 20 kwietnia 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.  
 

2. Daty szkoleń powinny zawierać się w terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji 
projektu (załącznik nr 10 do SIWZ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów 
przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach 
z zachowaniem wyprzedzającego terminu 10 dni roboczych na powiadomienie o tym 
Wykonawcy. 

 
§ 4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto:.............zł 
(słownie: ........................................................zł), w tym podatek od towarów i usług (VAT) 
.......................... zł (słownie: ................................................ zł). 

 

2. Płatności za przedmiot zamówienia następować będą na podstawie prawidłowo wystawianych 
faktur częściowych, przez Wykonawcę, po zakończeniu każdego szkolenia z danej tematyki, 
zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 1 do SIWZ), uwzględniając w opisie 
faktury nazwę szkolenia oraz liczbę godzin. Do każdej faktury należy dołączyć, potwierdzony 
przez pracownika Zamawiającego protokół odbioru, w którym wyszczególnione będą 
zrealizowane usługi i dostawy.  
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3. Termin płatności każdej faktury nastąpi po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego w okresie 
60 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego.  

 
§ 5 

 

Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% od ceny całkowitej 
podanej w ofercie tj. na kwotę: …………………………………………… (słownie:…………………………) w formie: 
……………………………………………………………………………………  
 

 
§ 6 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy.  

 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne: 
 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% ceny brutto 
umowy, 

 

b) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% ceny brutto umowy, 

 

c) w przypadku konieczności odwołania danego szkolenia (warsztatu), z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 0,1% ceny 
brutto umowy, 

 

d) w przypadku stwierdzenia, że szkolenie prowadzi osoba, która nie spełnia wymaganych 
przez Zamawiającego warunków, Zamawiający może odstąpić od zapłaty za to szkolenie 
i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% ceny brutto umowy, 

 

e) w przypadku gdy Wykonawca nie zapewni cateringu zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo żądania kary umownej w wysokości 0,1% 
ceny brutto umowy. Ww. kara umowna przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku 
trzykrotnego stwierdzenia, że catering nie spełnia norm określonych w umowie, 
a Wykonawca uprzednio został wezwany do wykonywania zamówienia zgodnie z umową, 

 

f) w przypadku powtarzających się sytuacji odwołania szkoleń z przyczyn leżących po stronie  
Wykonawcy, bez uzasadnienia (za przypadki uzasadnione strony uznają: zdarzenia losowe, 
choroby, itp.), Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania takich praktyk 
i zorganizuje odwołane szkolenia przy pomocy innego podmiotu na koszt Wykonawcy.  

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% ceny 
brutto z umowy.  

 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego  
wysokość kar umownych  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 7 

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Archiwizowania dokumentów związanych z realizacją projektu „Ku nowoczesnej administracji…” 

do 31 grudnia 2020 r. 
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2. Udostępniania dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym do dokumentów 
finansowych na prośbę Zleceniodawcy w terminie określonym w wezwaniu. 

 

3. Przygotowania certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu oraz przedłożenia ich do podpisu przez 
przedstawiciela Zleceniodawcy. 

 

4. Dostarczania list obecności z danego szkolenia w wersji elektronicznej do godziny 12.00 dnia 
następnego Zleceniodawcy na adres e-mail: biuro@subregion.pl, natomiast kopie wszystkich 
dokumentów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ potwierdzone za zgodność 
z oryginałem w terminie przekazywania faktury za dane szkolenie. 

 
§ 8 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku niemożliwych do 
przewidzenia sytuacji lub przyczyn organizacyjnych, na które Zamawiający wyrazi zgodę.  

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w przypadku, gdy: 
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia, 
 

b) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, 
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

 

c) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy, 
 

d) zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / odejście z pracy lub 
innych uniemożliwiających należyte wykonywanie obowiązków zgodnie z umową lub 
obowiązującym prawem. W takim jednak przypadku każda nowa osoba musi spełniać 
warunki określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu 
przetargowym. 

 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być zawarte na piśmie w formie aneksu 
pod rygorem nieważności. 

 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

 

5.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 10 
 

Ewentualne spory przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 
właściwym rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 11 
 

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
przenieść ani zbyć wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
 

§ 12 
 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 
 
 
 
 
 
 
.....................................................................                                 ....................................................................... 
        (podpisy i pieczęć Zleceniodawcy)                                                              (podpisy i pieczęć Zleceniobiorcy) 
 
 
 

 


