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K-ZP.251.B.68.2020        Załącznik nr 5 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY 
 

1. Zamawiający – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. 

 

2. Wykonawca - …………………………………………………………………………… 

 

3. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie zajęć warsztatowych w związku z realizowaną przez 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie umową nr POWR.03.05.00-00-Z029/18-00), 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 

współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pod 

nazwą: „Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni – II edycja”, obejmujących: 

Zadanie nr 1: Przeprowadzenie zajęć warsztatowych „ORACLE” z zakresu programowania 

baz danych – Moduł I – 28 godzin (1 godz. = 45 minut), 7 osób (1 grupa) 

 

Zadanie nr 2: Przeprowadzenie zajęć warsztatowych „ORACLE” z zakresu administrowania 

bazami danych – Moduł II – 35 godzin (1 godz. = 45 minut), 7 osób (1 grupa) 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni – II 

edycja”. 

4. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: 

 Zadanie nr 1 – VI – VII 2020 r. 

Zadanie nr 2 – VI – VII 2020 r. 

5. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego lub forma zdalna. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia na podstawie przedstawionego przez 

Wykonawcę harmonogramu, uzgodnionego z Zamawiającym. Zmiana harmonogramu nie 

stanowi zmiany treści umowy. 

7. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia: 

a) opracowanie programu zajęć, 

b) opracowanie materiałów warsztatowych (w wersji elektronicznej), 

c) przeprowadzenie zajęć dla grupy, opracowanie kryteriów oceny i przeprowadzenie po 

zakończeniu  wsparcia udzielanego każdej osobie praktycznej weryfikacji nabytych 

kompetencji na podstawie opracowanych kryteriów oceny, 

d) wydanie stosownych zaświadczeń/certyfikatów, potwierdzających nabyte 

kompetencje, 

e) sporządzenie sprawozdania z realizacji zajęć, określającego  stopień nabycia 

kompetencji, tj. dokonanie porównania uzyskanych wyników z przyjętymi 

wymaganiami (efektami uczenia się), po zakończeniu wsparcia udzielanego danej 

osobie. 

8. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji: 

a) opatrzenie wszelkiej dokumentacji szkoleniowej i pomieszczeń wykorzystywanych do 

realizacji kursów logotypami, które są dostępne na stronie internetowej 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz informacją o współfinansowaniu kursu  

z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy  
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i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji  

i promocji”  

b) Prowadzenie dokumentacji przebiegu kursów, stanowiącej: a) dziennik zajęć, 

zawierający listę obecności, wymiar godzin, czas realizacji i tematy zajęć, b) ankiety 

ewaluacyjne, c) rejestr wydanych zaświadczeń, potwierdzających nabycie 

kompetencji, d) sprawozdanie z realizacji zajęć i przebiegu weryfikacji nabycia 

kompetencji przez uczestników zajęć. 

9. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ……. zł, (w tym ….. zł za osobę). Stawka wynagrodzenia jest 

stawką brutto. 

10. Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu zajęć, oraz wydaniu stosownych zaświadczeń, 

potwierdzających nabyte kompetencje na podstawie faktury częściowej/rachunku  

w wysokości odpowiadającej ilości osób, które ukończyły warsztaty. Podstawą wystawienia 

faktury/rachunku będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół odbioru 

wykonanej usługi. Termin płatności wynosi …. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

11. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w przypadku: 

a) nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w szczególności realizacji zamówienia niezgodnie z harmonogramem, 

uzgodnionym z Zamawiającym oraz niewypełnieniem dokumentacji związanej  

z procesem kursu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu 

umowy, o którym mowa w ust. 10. 

b) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,  

za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 10 za każdy dzień zwłoki  

w realizacji harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 

12. Odstąpienie od umowy może nastąpić na warunkach określonych w art. 145 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z  2015 r., poz. 2164 z p. zm.).  

13. Ewentualne zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron w postaci 

aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

14. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących sytuacjach: 

a. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub wytycznych i zaleceń Instytucji 

Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie kwalifikowalności 

wydatków; 

b. konieczna będzie zmiana osoby przewidzianej do realizacji zamówienia w przypadku 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak śmierć, choroba, ustanie stosunku 

pracy, zmiana zakresu obowiązków, nienależyte wykonanie obowiązków, pod warunkiem, 

że osoba zaproponowana będzie posiadała nie gorsze kwalifikacje oraz doświadczenie  

i spełni łącznie wszystkie warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia jak 

osoba wskazana w treści oferty. 

15. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego ma prawo do monitorowania prawidłowego 

przebiegu zajęć w miejscu realizacji usługi. 

16. Zamawiający zawrze z Wykonawcą odrębną umowę powierzenia przetwarzania 

/upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć. 

17. Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do utworów 

wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, na polach eksploatacji 

wskazanych przez Zamawiającego. 
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18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

19. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, a nie dające się rozwiązać 

w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Chełmie. 

20. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwóch dla 

Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy. 


