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UMOWA Nr ……………. - wzór 

 

zawarta w dniu ……………………………. r. pomiędzy:  

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

- mgr Jacka Kosińskiego - Kanclerza 

a  

…………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

- …………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „ Wykonawcą”  

została zawarta Umowa następującej treści:  

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia prowadzone jest na podstawie 

Zarządzenia Nr 53/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 

2016 r. w sprawie zasad realizacji zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych  

 

§ 1 

1. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usług szkoleniowych dla beneficjentów Projektu - 

pracowników PWSZ w Chełmie w ramach projektu pt. „Kompleksowy Program Rozwoju 

Uczelni II edycja" „Kompleksowy Program Rozwoju Uczelni - II edycja", realizowanego przez 

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu 

nr POWR.03.05.00-00-Z029/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych, 

2. Zakres usług obejmuje organizację oraz przeprowadzenie szkolenia z  zakresu  obsługi systemu 

EQUATOR dla 3 pracowników Zamawiającego. 

3. Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z programem stanowiącym Załącznik do umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do działania z najlepszą wiedzą fachową oraz najwyższą 

starannością i rzetelnością przy realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego w formie 

pisemnej, o problemach w realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca odpowiada - jak za własne - za działania osób, bądź podmiotów, którymi się\ 

posługuje. Wykonawca nie może się uwolnić od odpowiedzialności za podmioty, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy Strony ustalają w następujący 

sposób. Za szkolenie z  zakresu  obsługi systemu EQUATOR dla 3 pracowników Zamawiającego 

w wysokości na łączną kwotę …………… brutto (słownie: ……………. złotych), w tym za jedną 

osobę: ……………………. zł. 

2. Niniejsza kwota zawiera wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu wykonywania 

przedmiotowej umowy. 

3. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie 

zgłoszeń pracowników PWSZ w Chełmie. 

4. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 zostanie wypłacone przelewem na wskazany 

rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

2) nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek 

Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty w terminie do 14 dni od otrzymania 

wezwania do zapłaty takich kar. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę wzajemnych wierzytelności wynikających z 

realizacji postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 6 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny, 

a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


