
                   

 

 

 

Część II SIWZ 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

 

§ 1 
 

Umowa została zawarta zgodnie z warunkami SIWZ i ofertą Wykonawcy nr ……, w wyniku 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nr DDZ/26/2017, 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

 

§ 2 

 

Przedmiotem Umowy jest przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługa 

międzynarodowej konferencji szkoleniowej w Polsce w ramach Programu PL02 „Ochrona 

różnorodności biologicznej i ekosystemów”, w tym przygotowanie i wykonanie 

materiałów szkoleniowych o których mowa w pkt. 2 i 4 Opisu przedmiotu zamówienia 

(OPZ) stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał kadrowy, ekonomiczny oraz 

organizacyjny dający rękojmię wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością. 

2. Wykonawca zapewnia, że poziom usług wchodzących w zakres przedmiotu Umowy,  

o którym mowa w § 2, będzie zgodny z opisem wymagań zamieszczonych w załączniku  

nr 1 do Umowy. 

 

§ 4 

 

1. Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi nie więcej niż 

................... PLN (słownie: ....................) brutto.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2, 

określane jest na podstawie listy obecności potwierdzającej faktyczną liczbę uczestników 

konferencji szkoleniowej i odpowiednio ceny za szkolenie jednego uczestnika, określonej 

w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, w tym wszelkie podatki i należności 

publicznoprawne oraz przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich,  

o których mowa w § 9 ust. 2. 

4. Rozliczenie konferencji szkoleniowej dokonywane będzie po jej zrealizowaniu i po 

podpisaniu protokołu odbioru konferencji szkoleniowej, o którym mowa w § 5, przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. Wykonawca przedkłada fakturę niezwłocznie po podpisaniu, zgodnie z ust. 4, protokołu 

odbioru konferencji szkoleniowej, o którym mowa w § 5. 

6. Płatność nastąpi na podstawie faktury przedłożonej zgodnie z ust. 5 i zaakceptowanej 

przez Zamawiającego, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia 



                   

 

 

prawidłowo wystawionej faktury Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy o numerze: ………………………………………………….  

7. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

kosztami faktury. 

8. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 21-

dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

9. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji 

Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze 

wskazaniem nowego numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej 

zmiany umowy i może być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia). 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół odbioru w terminie nie później niż 14 dni 

kalendarzowych od dnia wykonania konferencji szkoleniowej.  

2. Protokół odbioru konferencji szkoleniowej, winien zawierać elementy, które wskaże 

Zamawiający. 

3. Zamawiający, do odbioru pracy i podpisania protokołu odbioru, upoważnia ……………...  

 

§ 6 

 

1. Oświadczenia Stron składane w trakcie realizacji Umowy wymagają formy pisemnej. 

2. Strony dopuszczają wymianę korespondencji telefaksem, pocztą elektroniczną, listem 

poleconym, doręczaną osobiście lub przez posłańca. 

3. Korespondencję, od której uzależniony jest bieg terminów określonych w Umowie, 

dostarcza się w formie listu poleconego, doręcza osobiście lub przez posłańca do kancelarii 

Zamawiającego lub Wykonawcy. O dacie otrzymania korespondencji decyduje data 

wpływu. 

§ 7 

 

(w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę) 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie Lidera 

(pełnomocnika) upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 

Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider (pełnomocnik) upoważniony jest 

także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego, do 

przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2, jest …………………………………………….. 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 

5. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Zamawiającemu zostanie 

przedłożona kopia umowy zawartej pomiędzy Wykonawcami realizującymi wspólnie 

przedmiot Umowy, określająca zakres obowiązków każdego z Wykonawców. 

 

 

 

 



                   

 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy informacje lub dokumenty, jakie mogą 

być niezbędne dla wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca zwróci otrzymane dokumenty Zamawiającemu niezwłocznie po ich 

wykorzystaniu, jednakże nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych po wykonaniu 

Umowy. 

§ 9 

 

1. Informacje i dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 1, nie mogą być publikowane lub 

ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do opracowań 

powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, w tym do materiałów, o których 

mowa w pkt. 2 i 4 OPZ, na następujących polach eksploatacji:  

a) dokonywania opracowań i zmian, 

b) utrwalania (sporządzania egzemplarza, który mógłby służyć publikacji), 

c) digitalizacji (skanowanie), 

d) wprowadzania do pamięci komputera, 

e) sporządzania wydruku komputerowego, 

f) powielania lub nagrywania na nośniku magnetycznym lub w postaci elektronicznej, 

g) wprowadzania do obrotu (rozpowszechniania), 

h) nieodpłatnego wypożyczania lub udostępniania powielonych egzemplarzy, 

i) wprowadzania w całości lub w części do sieci komputerowej Internet, w sposób 

umożliwiający transmisje odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z 

utrwaleniem materiałów w pamięci RAM, wraz z prawem do dokonywania opracowań i 

zmian. 

3. Przekazanie majątkowych praw autorskich następuje z chwilą zatwierdzenia opracowań 

przez Zamawiającego.  

4. Nośniki, na których utrwalone zostaną opracowania, o których mowa w ust. 2, stają się 

własnością Zamawiającego z chwilą ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie 

upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą 

wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie podczas wykonywania Umowy i po jej 

wykonaniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rozliczeń i ewidencji kosztów związanych  

z wykonaniem Umowy w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującym prawem i z 

przyjętymi standardami.  

3. Strony zobowiązane są do zachowania poufności, a w szczególności do zachowania 

poufnego charakteru informacji (w tym ekonomicznych, technicznych, handlowych i 

organizacyjnych) dotyczących Stron w przypadku zapoznania się z nimi w trakcie 

wykonywania Umowy.  

4. Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących drugiej Strony Umowy, 

uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy wiąże Strony Umowy również 

po wygaśnięciu, jak i po rozwiązaniu niniejszej Umowy.  

 



                   

 

 

§ 11* 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoba wyznaczona na Opiekuna grupy będzie 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy celem spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

osoby wyznaczonej na Opiekuna grupy na podstawie umowy o pracę. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

-  żądania oświadczeń w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny, 

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osoby wyznaczonej na Opiekuna grupy na 

podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

osoba – Opiekun grupy zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, imienia i nazwiska tej 

osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
* Zapisy mają zastosowanie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę Opiekuna grupy zatrudnionego na 

podstawie  umowy o pracę. 

 

§ 12 

Umowę uznaje się za wykonaną po prawidłowym wykonaniu prac, zgodnie  

z harmonogramem oraz po wypłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. 

 

§ 13 

 

1.  Osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów i czynności niezbędnych do wykonywania 

Umowy (wraz z odpowiednimi numerami telefonów, telefaksów i adresami e-mail): 

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

ze strony Zamawiającego  ……………………………………………………....... . 

 

§ 14 

 

1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) nieprzystąpienie do wykonywania obowiązków umownych lub odstąpienie przez 

Wykonawcę od ich wykonywania albo rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 25% wartości całkowitej 

przedmiotu Umowy brutto określonej w § 4 ust.1. 

 



                   

 

 

 

b) przeprowadzenie konferencji szkoleniowej niezgodnie z postanowieniami Umowy lub 

bez należytej staranności, a w szczególności za jej niski poziom merytoryczny lub 

organizacyjny, potwierdzony wynikami ankiet ewaluacyjnych przez co najmniej 50 % 

słuchaczy - w wysokości 5 % wartości całkowitej przedmiotu Umowy brutto określonej 

w § 4 ust.1. 

c) opóźnienia terminu ustalonego przez Strony na podstawie umowy - 0,5 % wartości 

całkowitej przedmiotu Umowy brutto określonej w § 4 ust.1 za każdy dzień roboczy1 

opóźnienia, przy czym przy opóźnieniu końcowego terminu wykonania przedmiotu 

Umowy wysokość kary wynosi 1 % wartości całkowitej przedmiotu Umowy brutto 

określonej w § 4 ust.1 za każdy dzień roboczy1 opóźnienia. 

d) w przypadku, gdy Opiekun grupy nie będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę 

(jeżeli Wykonawca się do tego zobowiązał zgodnie z § 11 ust. 1), Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc 

złotych).  

2. Zamawiający, niezależnie od prawa do żądania zapłaty kary umownej, może rozwiązać 

umowę bez wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, a w szczególności: 

a) nieprzystąpienia do wykonywania obowiązków umownych lub odstąpienie przez 

Wykonawcę od ich wykonywania, 

b) stwierdzenia przez Zamawiającego przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

uniemożliwiających Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia, 

c) niedotrzymania po raz drugi ustalonego terminu realizacji konferencji szkoleniowej 

objętej Umową, 

d) stwierdzenia rażąco niskiego poziomu merytorycznego lub organizacyjnego 

stwierdzonego w sposób opisany w ust.1 lit. b).  

3. Ankiety ewaluacyjne, o których mowa w ust. 1-2 przeprowadzane są wśród uczestników 

konferencji szkoleniowej ostatniego dnia konferencji szkoleniowej. Zawierają ogólną 

ocenę konferencji szkoleniowej (poziom organizacyjny konferencji szkoleniowej) oraz 

ocenę wykładowców (poziom merytoryczny konferencji szkoleniowej) w skali od 2 (ocena 

najniższa) do 5 (ocena najwyższa). Za niski poziom merytoryczny lub organizacyjny 

uważana jest ocena z ankiety dotycząca odpowiednio oceny konferencji szkoleniowej lub 

wykładowców nie wyższa niż 3. Za rażąco niski poziom merytoryczny lub organizacyjny 

uważana jest ocena z ankiety dotycząca odpowiednio oceny konferencji szkoleniowej lub 

wykładowców nie wyższa niż 2,5. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. 

4. Niezależnie od uprawnienia do żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną. 

 
 

§ 15 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 13.10.2017 r.  

                                                 
1 Przez dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

 



                   

 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji Program 

konferencji szkoleniowej, określony w pkt. 2 OPZ, zgodnie z którym realizowany będzie 

przedmiot Umowy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany Wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 16 

 

1.  Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z  Umowy powinny być 

rozwiązywane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami. 

2.  W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji, będzie on rozstrzygany przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 17 

 

Postanowienia niniejszej Umowy są jawne. 

 

§ 18 

 

1. Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych przekazanych Wykonawcy 

wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji Umowy w sposób zgodny z jej treścią i przez 

czas jej trwania.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie powierzone dane osobowe, 

nie wykorzystywać ich w celu innym niż wynikającym z Umowy, przestrzegać przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 

2016, poz. 922). 

3. Wykonawca nie może wprowadzać, zmieniać, kopiować ani przekazywać powierzonych 

przez Zamawiającego danych osobowych w celach innych niż wynikających z Umowy. 

4. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych dopuszczone mogą być jedynie 

osoby upoważnione przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5. 

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę 

osób, które będą dopuszczone do przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

Każdorazowa zmiana tych osób wymaga poinformowania Zamawiającego.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

 

 

 

§ 19 

 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT uprawnionym do otrzymywania faktur . 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu. 

 



                   

 

 

§ 20 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz 

otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 
 

 

Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Kopia oferty 

3. Wzór ankiety 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


