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WZÓR 

UMOWA Nr .................... 

zawarta w dniu ........................ w Przywidzu 

pomiędzy: 

Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną 
przez Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz 

oraz 

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

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

reprezentowaną przez: 

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

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

zwanym dalej "Wykonawcą" 

REGON: ....................... 

NIP: .............................. 

KRS: ............................. 

 
§1. 

Przedmiot umowy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych potwierdzających 
nabyte kwalifikacje z …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….……………
w ramach projektu „Kompetentny Przywidz” Priorytet IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałanie 
9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków 
obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.  

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach, Działanie: 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałanie 9.6.2  
„Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  
 

§2. 
Termin realizacji 

 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od podpisania umowy do 
dnia 15 czerwca 2014r. 
2. Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy w dni wyznaczone przez 
Zamawiającego. 
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3. Egzaminy odbywać się będą w pomieszczeniach dydaktycznych w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. 
Szkolna 1, 83-047 Przywidz w godzinach nie wcześniejszych niż 16:00. 
 

§3. 
 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) udzielenie upoważnień niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, 
2) przekazanie wytycznych dotyczących prowadzenia dokumentacji realizowanego projektu, 
3) zabezpieczenie możliwości nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń, oraz mediów Zespołu Szkół 
w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz, 
4) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) zapewnienie sprzętu koniecznego do przeprowadzenia egzaminów,  
2) dbałość o pomieszczenia, sprzęt i urządzenia wykorzystywane do realizacji zamówienia, 
3) zorganizowanie i przeprowadzenie, w ciągu 10 dni od I terminu egzaminu, II terminu egzaminu dla 
osób, które nie podeszły w I terminie do egzaminu, 
4) dostarczenie wyników egzaminów z części I do 10 dni jego przeprowadzenia, 
5) dostarczenie wyników egzaminów z części II do 28 dni jego przeprowadzenia, 
6) dostarczenie wyników egzaminów z części III do 7 dni jego przeprowadzenia 
7) dostarczenie Zamawiającemu imiennych zaświadczeń o uczestnictwie uczestników w egzaminach 
(w formie uzgodnionej z Zamawiającym) oraz oryginałów certyfikatów uzyskanych przez uczestników 
egzaminów, 
8) udostępnianie całej dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionego 
przedstawiciela Zamawiającego lub organom kontrolującym, 
9) realizowanie zaleceń osób/instytucji uprawnionych do kontroli projektu, 
10) wykonywanie innych działań związanych z poprawną realizacją projektu, 
11) ochrona i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) na podstawie 
imiennego upoważnienia wydanego przez Zamawiającego oraz rozporządzeniem 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); 
12) wspomaganie promocji i ewaluacji projektu – informowanie o współfinansowaniu projektu ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przestrzeganie Wytycznych dotyczących oznaczania 
projektów w ramach POKL, 
13) współpraca z Koordynatorem Projektu w zakresie monitoringu oraz ewaluacji projektu. 
14) Osoby nieobecne na egzaminie otrzymają możliwość przystąpienia nieodpłatnie do egzaminu  
w innym terminie w Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 Przywidz lub w miejscu 
wyznaczonym przez wykonawcę nie dalej niż 50 km od Gminy Przywidz i w terminie nie dłuższym niż 
10 od II terminu egzaminu, 
15) terminy ponownych egzaminów musza zostać przesłane na adres e-mail Zamawiającego 
przynajmniej z 48 godzinnym wyprzedzeniem względem daty kolejnego terminu sesji egzaminacyjnej. 
3. Wykonawcy/ osoby przeprowadzające egzaminy w części I, II i III przedmiotu zamówienia nie mogą 
być jednocześnie wykonawcami/trenerami/ lektorami realizującymi szkolenia przygotowujące do w/w 
egzaminów. 
 

§4. 
Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest 
wynagrodzenie ryczałtowe. 
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy:…………………..   (nazwa i numer 
części) wynosi ………………………. zł brutto (słownie złotych:  
……………………………………………………….) 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przez Zamawiającego na 
podstawie rachunku/ faktury przedłożonego/ej przez Wykonawcę  i potwierdzonego/ej przez 
Koordynatora Projektu. 
6. Faktura/rachunek będzie wystawiona na: Gmina Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 
591-12-92-435. 
7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane na fakturze/rachunku konto Wykonawcy 
w terminie 21 dni licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionego/ej rachunku/ faktury. 

 
§5. 

Kary umowne 
 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 2 umowy; 
2) za nie prowadzenie lub niekompletne prowadzenie jakiejkolwiek dokumentacji, o której mowa w §3 
umowy – 5% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 2 umowy, za każde stwierdzone uchybienie: 
3) za nieprzeprowadzenie w wymaganych terminach egzaminów 200 zł za każdy dzień zwłoki. 
3. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o których mowa w ust. 2 umowy. 
4. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia 
pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. 
 

§6. 
Odstąpienie od umowy  

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 
1) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
4) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
5) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy: 
a) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
b) Wykonawca będący jednocześnie osobą wykonującą przedmiot zamówienia utracił uprawnienia do 
wykonywania przedmiotu umowy. 
2. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie stanowi podstawy 
dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy z winy Zamawiającego nie 
jest możliwa dalsza realizacja umowy. 
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie, pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia. 
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§7. 
Zmiana umowy 

 
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony przewidują możliwość 
dokonania następujących zmian w umowie: 
1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: 
a) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji 
umowy; 
b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących 
niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy. 
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 
3) zmiana nazwy, siedziby stron, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych. 
2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy 
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy 
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 
3. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę 
do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie  
z warunkami zawartymi w umowie. 
 

§8. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sądowi powszechnemu.  
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                              WYKONAWCA 

 

 

 


