
   

 

 

 

 

                                    
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
  § 1 

 
Umowa została zawarta, zgodnie z warunkami SIWZ i ofertą Wykonawcy nr ……,  
w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne nr DDZ/01/2018  na podstawie 
przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi -  art. 138o ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 
zm.).   
 

§  2 
 

1. Przedmiotem Umowy jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie zagranicznych wizyt 
studyjnych (szkoleń) dla pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

2. Opis przedmiotu zamówienia dalej zwany „OPZ” jest zawarty w załączniku do Umowy, który 
stanowi jej integralną część.  

§  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 ust.1, będzie zgodny z opisem wymagań zamieszczonych  
w załączniku nr 1 do Umowy. 

 
§ 4 

 
1. Wartość całkowita przedmiotu Umowy wynosi nie więcej niż ................... PLN  brutto.  

Cena za szkolenie jednego uczestnika wynosi ................... PLN  brutto. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa  

w § 4 ust. 1 wypłacone będzie w ratach, po zakończeniu każdego szkolenia i podpisaniu protokołu 
odbioru przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  
z tytułu wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca przedłoży fakturę niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru szkolenia, o którym 
mowa w § 5. 

5. Wykonawca wystawi odrębną fakturę na zorganizowanie każdego z wyjazdów, zgodnie z 
informacjami przekazanymi przez NFOŚiGW. Faktura będzie zawierała w temacie numer Projektu 
Budowania Potencjału  LIFE: LIFE14 CAP/PL/000011. 

6. Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po przeprowadzeniu 
szkolenia i zaakceptowanej przez Zamawiającego, na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę w umowie, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wpłaca na rachunek Wykonawcy  
nr .............................................................., w banku ...................................... 

8. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy 
podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego 
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numeru rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być 
dokonywana w formie jednostronnego powiadomienia). 

9. Za każdy dzień zwłoki po terminie płatności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 
10. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego na rzecz rachunku 

Wykonawcy. 
 

 
§ 5 

 

1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół odbioru nie później niż 14 dni od dnia wykonania 
każdego szkolenia.  

2. Protokół odbioru szkolenia, winien zawierać elementy określone w OPZ. 

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 do kancelarii.  

 
§ 7 

 

1. W ramach projektu Capacity Building of LIFE NCP in Poland LIFE14 CAP/PL/000011, koszty 
przedmiotu Umowy będą refundowane ze środków przeznaczonych na ten cel. 

2. Wykonawca umieści na listach obecności, harmonogramach, informacjach o dofinansowaniu, 
zaświadczeniach, protokołach odbioru oraz materiałach szkoleniowych i notatnikach logo 
Programu LIFE oraz numer projektu Capacity Building of LIFE NCP in Poland: LIFE14 
CAP/PL/000011. Wzory logo zostaną przesłane drogą e-mailową przez Zamawiającego w terminie 
14 dni od dnia podpisania Umowy.  

3. Wykonawca każdorazowo oznaczy, w sposób określony w punkcie 2, inne dokumenty  
i opracowania wskazane przez Zamawiającego, powstałe w toku realizacji Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie ma żadnych praw wobec Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (EASME)/Komisji  Europejskiej  wynikających z umowy LIFE14 CAP/PL/000011,  
a także na podstawie niniejszej Umowy nie nabywa żadnych praw i roszczeń wobec Agencji 
Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)/Komisji  Europejskiej.  

5. Wykonawca przy realizacji umowy zapewni Zamawiającemu: 
       - informację o okolicznościach zagrażających realizacji projektu ( konflikt interesów, naruszenie        
         poufności projektu, utrata płynności finansowej przez stronę umowy),  
       - prawa intelektualne do dzieł powstałych w trakcie realizacji umowy,   

- możliwość audytu i kontroli realizacji umowy przez okres 5 lat od daty jej wykonania 
(przechowanie akt). 

§ 8 
 

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 na skontrolowanie lub zbadanie dokumentacji dotyczącej wykonywania Umowy 
oraz sporządzenie 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.  
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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. Obowiązek nie dotyczy ujawnienia danych wskazanych 
przepisami prawa. 

 
 

§ 9 

Umowę uznaje się za wykonaną po wykonaniu szkoleń, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, 
nie później jednak niż do dnia 31.12.2018 r. 
                       

 
§ 10 

 

1.  Strony Umowy w terminie 7 dni od dnia jej podpisania wskażą osoby (wraz z odpowiednimi 
numerami telefonów, telefaksów i adresami e-mail) upoważnione do wzajemnych kontaktów przy 
wykonywaniu Umowy. 

2.  Dane dotyczące osób, o których mowa w ust. 1, będą na bieżąco aktualizowane. 
 

§ 11 
 

Informacje i dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 1, nie mogą być publikowane lub ujawniane bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

 
§ 12 

 
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 szkoleń niezgodnie z postanowieniami Umowy lub bez należytej staranności,  
a w szczególności ze względu na ich niski poziom szkolenia (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 wskazanego w harmonogramie lub innego terminu ustalonego przez Strony 
na podstawie umowy – 0,5% wartości całkowitej przedmiotu Umowy brutto określonej w § 4 ust. 
1 za każdy dzień roboczy 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 roboczy opóźnienia. Przez dzień roboczy rozumie się dzień 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. 

2. Naliczona zgodnie z ust. 1 kara podlega potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy bez uprzedniego 
wezwania do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o naliczeniu i potrąceniu kary 
umownej.  
 

3. Zamawiający, niezależnie od prawa do żądania zapłaty kary umownej, może rozwiązać umowę  
ze skutkiem natychmiastowym 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, 
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b) stwierdzenia przez Zamawiającego przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
uniemożliwiających Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia, 

c) niedotrzymania po raz drugi ustalonego terminu realizacji pojedynczej wizyty studyjnej objętej 
Umową, 

d) stwierdzenia rażąco niskiego poziomu szkolenia (merytorycznego lub organizacyjnego), 
potwierdzonego wynikami ankiet ewaluacyjnych przez co najmniej 50% słuchaczy, 
stwierdzonego w sposób opisany w ust. 4. 

4. Wzór ankiety ewaluacyjnej, o której mowa w ust. 1 lit. b oraz ust. 2 lit. d stanowi załącznik                          
do niniejszej umowy. Za niski poziom szkolenia uważana jest ogólna ocena szkolenia nie wyższa 
niż 3. Za rażąco niski poziom uważana jest ogólna  ocena nie wyższa niż 2,5. 

5. Niezależnie od uprawnienia do żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo   
dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 
umowną. 

§ 13 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (w tym rozliczyć protokołem odbioru 

ostatnie szkolenie i przedłożyć fakturę) w terminie nie później niż do dnia 31.12.2018 r. 
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram szkoleń, 

określony w OPZ, zgodnie z którym realizowany będzie przedmiot Umowy. 
3. Po akceptacji harmonogramu w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwa będzie zmiana 

terminu szkolenia objętego harmonogramem, o zmianach tych Strony winny informować się 
wzajemnie z 21-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany harmonogramu zatwierdza Zamawiający. 

 
§ 14 

 

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. 

 
§15 

 
Postanowienia niniejszej Umowy są jawne. 

 
§ 16 

 
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.                         
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2016r., poz. 922), a w szczególności 
podczas wykonywania prac stwarzających możliwość dostępu do danych osobowych - do ich 
ochrony przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, 
nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.  

 
§ 17 

 

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

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

3. Zamawiający oświadcza, że udział pracowników w szkoleniach określonych w §2, jest finansowany 
w całości ze środków publicznych, co zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy o podatku od towarów 
i usług (VAT), stanowi podstawę do wystawienia za usługę szkolenia faktury zwolnionej z podatku 
VAT. 
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§ 18 
 

1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron, zgodnie z przepisami  art. 144 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Pzp). 

2. Wszystkie zmiany umowy i uzupełnienia dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane 
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy: 
 

a)  poprzez wydłużenie  terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 w przypadku nie 
wykorzystania środków przeznaczonych na wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 i nie 
zralizowania wszystkich planowanych wizyt studyjnych, o okres nie dłuższy niż 4 miesiące. 

b)  poprzez zmianę miejsca szkolenia w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie zgody beneficjenta 
na wizytację realizowanego przez niego projektu. W tym przypadku zostanie wybrany inny 
projekt z danego zakresu tematycznego, z bazy Best LIFE Projects i w konsekwencji ustalone inne 
miejsce szkolenia, z zachowaniem pozostałych warunków umowy. 

 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, 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 podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

§ 19 
 
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. Ankieta - ocena szkolenia. 
3. Kopia Oferty (Formularz ofertowy) 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
A N K I E T A – ocena szkolenia 

 
 
 
Szanowna Pani / Szanowny Panie! 
Narodowy Fundusz pragnie poznać Państwa opinię o szkoleniu, w którym Państwo brali udział. Opinia 
ta będzie dla nas niezmiernie cenna w ustalaniu tematów i sposobu prowadzenia szkoleń  
w przyszłości. Pozwoli nam także możliwie optymalnie dostosować treść przyszłych szkoleń  
do Państwa oczekiwań i potrzeb, a także zmniejszyć potencjalne ryzyko inwestycji w szkolenia,  
z których pracownicy nie czerpią merytorycznych korzyści. 

 
Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko:  
...................................................................................................................................................... 
Tytuł szkolenia: ............................................................................................................................ 
Organizator: ................................................................................................................................. 
Termin: ........................................................................................................................................ 
 
Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, składającej się z dwóch części: ogólnej oceny szkolenia  
i oceny poszczególnych wykładowców. 
 

1. Ogólna ocena szkolenia : 
 
Ogólna ocena szkolenia:  

 
  a  / skala ocen:    2;     2,5;     3;     3,5;     4;     4,5;     5;   / 
 
  

1. Sposób prowadzenia wykładów i zajęć:  

2. Realizacja założonych celów szkolenia:  

3. W jakim stopniu tematyka szkolenia została wyczerpana:  

4. W jakim stopniu szkolenie ułatwi wykonywanie obowiązków służbowych:  

5. Materiały szkoleniowe:  

 
 
 
 
 
 
 

  b  / ocena opisowa  / 
 

1. Organizacja szkolenia / termin, godziny, przygotowanie sali /: 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 
2. Jakie zagadnienia zostaną wykorzystane w praktyce: 
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...................................................................................................................................................................

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

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

................................................................................................................................................................... 
 
3. Jeżeli tematyka szkolenia nie została wyczerpana, to o jakie zagadnienia należałoby poszerzyć 

szkolenie: 
.................................................................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.................. 
................................................................................................................................................................... 
 
2. Ocena prowadzonych zajęć przez poszczególnych wykładowców: 
 
     / skala ocen :    2;       2,5;       3;        3,5;        4;        4,5;        5;  / 
 
Przygotowanie merytoryczne ogółu wykładowców:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
        Nazwisko wykładowcy  
        lub prowadzącego zajęcia                                             o c e n a 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ..............................................................................................................  

2. ..............................................................................................................  

3. ..............................................................................................................  

4. ..............................................................................................................  

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Inne uwagi dotyczące szkolenia : 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
D Z I Ę K U J E M Y ! 

 
 


