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Znak postępowania: …………………… 
 
BZPSA. 
 

 

(pieczątka jednostki organizacyjnej)                            ……………………………………          

                Nr Umowy  

 
 
 

                                                                          Źródło finansowania: Projekt „Uniwersytet Kompetencji II  
Zadanie 7: Szkolenia dla pracowników Biura Karier 

Kategoria: 4  
Suma kontrolna wniosku o dofinansowanie: 

0004F80/2/2/2/5/2/7/2/9/10/3/8/2/3/0/6/5/2 
Kosztorys na rok: 2017  
Konto kosztowe: ………… 

 

WZÓR  UMOWA nr . 

zawarta w dniu……….. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1,  

50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części Zamawiającym 

a firmą  

z siedzibą  

posiadającą nr identyfikacyjny NIP                 REGON  

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej*  

zwaną w dalszej części Wykonawcą. 

reprezentowaną przez ………………………… 
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§1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Umowa zostaje zawarta w ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji II” realizowanego 

przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w 

szkolnictwie wyższym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Numer projektu: POWR.03.01-00-00-B063/15. 

2. Do umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt. 

8.  

3. Przedmiot zamówienia finansowany jest w całości ze środków publicznych i podlega 

przepisom art. 43, ust. 1, pkt 29 lit. C Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 

r.  

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie usługi szkolenia w języku polskim: 

Szkolenie : „Coaching zespołowy i grupowy” dla 1 pracownika Biura Karier Uniwersytetu 

Wrocławskiego ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji II” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój.) 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest Załącznik nr 1- Zapytanie ofertowe zawierające 

Opis Przedmiotu Zamówienia . 

3. Szkolenie odbywać się będzie w następujących dniach i godzinach: …………………………….w Sali 

szkoleniowej mieszczącej się w ……………………………..spełniającej wymagania opisane w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia Zapytania Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

4. Szkolenie przeprowadzi osoba/osoby wskazana przez Wykonawcę w ofercie:………………. lub 

inna osoba spełniająca warunki udziału w postępowaniu i posiadająca kwalifikacje opisane w 

zapytaniu ofertowym. 

§ 3 

Cel i tematyka szkolenia 
 

Cel i tematyka szkolenia zostały szczegółowo opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

Zapytania Ofertowego (Załącznik nr 1 do Umowy).  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projekt „Uniwersytet Kompetencji II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
 

§ 4 

Termin wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia 

podpisania Umowy do dnia 10.12.2017 r. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Wykonawcy 
 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę będącą przedmiotem niniejszej Umowy  

z należytą starannością.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 Przeprowadzenia szkolenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w 

Zapytaniu Ofertowym (Opisie Przedmiotu Zamówienia) stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy; 

 Prowadzenia dokumentacji szkolenia oraz ewaluacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

niniejszej umowy, 

 Usunięcia wad w realizacji szkolenia, stwierdzonych przez Zamawiającego, najpóźniej w 

następnym dniu szkoleniowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się stosować zasady identyfikacji wizualnej związane  

z współfinansowaniem przedmiotu zamówienia przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

§ 6 

Prawa i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

-przesłania Wykonawcy wzorów dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia. 

-wydelegowania 1 pracownika do uczestniczenia w szkoleniu będącym przedmiotem 

niniejszej umowy. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu realizacji przedmiotu Umowy na 

każdym etapie, w tym prawo do wglądu w dokumentację szkolenia oraz wizyty na zajęciach 

bez wcześniejszego informowania Wykonawcy. 

§ 7 

Wartość wynagrodzenia 

1. Strony Umowy ustalają, że cena za wykonanie usługi kalkulowana będzie w oparciu  

o kwotę wynikającą z przedstawionej przez Wykonawcę oferty: 
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Łączne wynagrodzenie brutto za przeszkolenie 1 pracowników Zamawiającego ….…zł 

Słownie brutto:................. 

Łączne wynagrodzenie netto za przeszkolenie 1 pracowników Zamawiającego ….…zł 

Stawka Vat…………% 

Kwota Vat…………………………….zł 

 

2. W cenie oferty muszą być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publiczno-

prawne, ewentualne koszty ubezpieczenia, transportu i inne, jeżeli Wykonawca zakłada ich 

poniesienie albo jest do ich poniesienia zobowiązany.   

 

§ 8 

Warunki płatności  

1. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po zakończeniu szkolenia, na podstawie prawidłowo 

wystawionej/wystawionego* przez Wykonawcę faktury/rachunku* oraz protokołu zdawczo- 

odbiorczego.  

2. Faktura/rachunek* powinna/powinien* być wystawiona/y na Uniwersytet Wrocławski,  

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08. 

3. Należność wynikająca z faktury/rachunku*, płatna będzie w terminie 21 dni od daty 

otrzymania poprawnie wystawionej/wystawionego* faktury/rachunku* przelewem na konto 

Wykonawcy umieszczone na fakturze/rachunku*. 

4. Warunkiem zrealizowania płatności przez Zamawiającego będzie dopełnienie przez 

Wykonawcę  obowiązków określonych w §5 Umowy oraz zapisów Załącznika nr 1 do 

mniejszej umowy. 

 

§ 9 

Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy 

1. W przypadku zmiany osoby wskazanej w § 2 ust. 4 Umowy,  Wykonawca z minimum  

7-dniowym wyprzedzeniem przedstawi Zamawiającemu pisemnie propozycję zmiany wraz  

z jej uzasadnieniem, wskazując osobę o co najmniej równych kwalifikacjach  

i doświadczeniu. Wykonawca, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, może dokonać 

zmiany osoby wskazanej do wykonania przedmiotu Umowy. Jednocześnie Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio  

ze zmiany osoby, wyznaczonej przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby przewidzianej do realizacji 

szkolenia, jeżeli uzna, że osoba ta nienależycie wykonuje swoje obowiązki. W takiej 

sytuacji Zamawiający pisemnie przedstawi powody, dla których żąda zmiany osoby 
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realizującej zamówienie i wskaże termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie wskazać 

nową osobę spełniającą wymogi Zamawiającego.  

 

 

§ 10 

Warunki rozwiązania Umowy 
 

1. W razie wystąpienia istotnych przesłanek powodujących, 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie: 

1) nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

2) utraty przez osoby występujące w imieniu Wykonawcy uprawnień do świadczenia usługi, 

powodującej niemożność realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę na warunkach 

określonych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

3) niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z postanowień § 5 niniejszej Umowy oraz Załącznika nr 1 do niniejszej 

umowy, w szczególności: 

 zatrudnienie przy realizacji przedmiotu Umowy kadry nieposiadającej 

wymaganych kwalifikacji; 

 realizowanie szkolenia niezgodnie z programem (np. pomijanie niektórych 

zagadnień); 

 niedotrzymanie terminów dostarczania dokumentacji szkolenia, o których mowa 

w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy; 

 nieprowadzenie lub niekompletne prowadzenie dokumentacji, o której mowa  

w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy; 

3. Odstąpienie od Umowy powinno zostać wyrażone na piśmie, pod rygorem nieważności, 

oraz zawierać uzasadnienie. 

4. W razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w trakcie jej 

realizacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za część prawidłowo 

zrealizowanego zamówienia, wyliczone jako iloczyn zrealizowanej liczby godzin szkolenia 

oraz kosztu jednej godziny edukacyjnej szkolenia. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, 

chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło z powodu siły wyższej 

lub z wyłącznej winy Zamawiającego. 

6. Za nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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za każde uchybienie w realizacji harmonogramu, o którym mowa w §2 ust. 3 Umowy – 

karę umowną w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 

Umowy; 

7. W przypadku opóźnienia do 7 dni - w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w §7 Umowy, za każdy dzień opóźnienia terminów, o których mowa w §2, 

ust. 3 Umowy, gdy opóźnienie przekroczy 7 dni – 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w §7 Umowy za każdy dzień opóźnienia. Tej samej wysokości kara jest 

naliczana także w przypadku uchybienia wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego 

terminu do usunięcia wad.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca Umowy odstąpi od jej wykonania lub ją rozwiąże z przyczyn 

nie leżących po stronie Zamawiającego lub Zamawiający rozwiąże Umowę albo odstąpi od 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7. 

9. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty. 

10. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 7, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

11. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość 

szkody rzeczywistej przekracza wysokość zastrzeżonej kary. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób 

trzecich. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych  

z realizowanym przedmiotem Umowy, w tym dokumentów finansowych. 

3. Świadczenia publiczno-prawne wynikłe z niniejszej Umowy ponosi: Zamawiający/                                 

Wykonawca*. 

4. Do współpracy przy realizacji Umowy upoważnia się:  

 ze strony Zamawiającego: Dominika Buczkowska, tel. 71 375 21 33 

 ze strony Wykonawcy: ……………………………………. 

5. Spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądom 

Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

6. Sprawy nieuregulowane niniejszą Umową będą rozstrzygane na podstawie przepisów 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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7. Wszelkie zmiany w zapisach niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

..............................................        ……………............................... 

         (Zamawiający)                           (Wykonawca) 

 

 

 

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

(Kwestor) 

 

………………………………………….. 

(Kierownik projektu) 

 

Zgodnie z prawem zamówień publicznych: 

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

  

* niepotrzebne skreślić  

 

 

Załączniki do Umowy: 

1) Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.7.2017.DB 


