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Umowa nr ………. 

w przedmiocie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z państwowym 
egzaminem zewnętrznym  z zakresu „Montażysta rusztowań budowlano – montażowych 

metalowych” 

w ramach projektu „Spirala do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, realizowanego przez Akademię Zdrowia Izabela Łajs na podstawie 

Umowy nr POWR.01.02.01-18-0107/19-00 
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca) w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie: 1.2.1 

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

zawarta w dniu …………………………….. r. w Rzeszowie, pomiędzy 
 

Panią Izabelą Łajs prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AKADEMIA ZDROWIA 
Izabela Łajs  z siedzibą w Justynowie 95-020 przy ulicy Głównej 81, REGON 472067010, NIP 
728-134-85-65 - zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

………………………………………………………. 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca organizuje i przeprowadza w Rzeszowie  
w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy do 31 grudnia 2020 r. szkolenie 
zawodowe Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych wraz z 
państwowym egzaminem zewnętrznym dla 3 Uczestników/Uczestniczek Projektu w 
wymiarze 80 godzin dydaktycznych. 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowany zgodnie  
z zapytaniem ofertowym upublicznionym przez Zamawiającego w bazie 
konkurencyjności pod nr …………….. oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą. Zapytanie 
ofertowe i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Ustala się, że nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia pełnić będą,  

- ze strony Wykonawcy …………………………………. 

- ze strony Zamawiającego ……………………………………….. 
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Zmiana osoby nadzorującej wykonanie usługi przez którakolwiek ze stron nie wymaga zmiany 
treści umowy a  jedynie powiadomienia stron o powyższym fakcie. 

 

§ 3 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości …. zł (słownie: …. złotych) brutto, co za jednego 
Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, który/-a ukończy szkolenie. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie w oparciu o liczbę 
Uczestników/Uczestniczek Projektu, które ukończyły szkolenie i  będzie płatne  
na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego bez 
zastrzeżeń oraz rachunku/faktury VAT wystawionego/-ej przez Wykonawcę po realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT, na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany na rachunku/fakturze VAT pod warunkiem posiadania środków  
na koncie Projektu. Za okres opóźnienia zapłaty Wykonawcy nie należą się odsetki 
ustawowe. 

4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wynagrodzenie wynikające z umowy 
współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach ………………………….. 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) 100% wynagrodzenia całkowitego brutto za realizację przedmiotu zamówienia w 
przypadku stwierdzenia przedkładania przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotu 
zamówienia fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub 
stwierdzających nieprawdę dokumentów dot. realizacji przedmiotu zamówienia lub też 
popełnienie oszustwa w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, 

2) 10% wynagrodzenia całkowitego brutto za realizację przedmiotu zamówienia za każdy 
przypadek realizacji przedmiotu zamówienia przez trenera niespełniającego kryteriów 
opisanych w zapytaniu ofertowym, 

3) 2% wynagrodzenia całkowitego brutto za realizację przedmiotu zamówienia, za brak 
możliwości, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zrealizowania lub 
niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ustalonym, zgodnie z harmonogramem, 
terminie. 

2. Całkowite wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa  
w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia 
wskazane przez Wykonawcę w zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku: 

1) naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, mogą one zostać potrącone  
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 
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2) niedotrzymania przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
terminów realizacji zamówienia, prawo Zamawiającego do zlecenia wykonania 
przedmiotu zamówienia innym Wykonawcom, którzy zapewnią terminowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

3) poniesienia przez Zamawiającego szkody w wysokości przewyższającej wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający ma prawo do dochodzenia  
od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

§ 5 

1. Strony potwierdzają, że działając jako administratorzy danych osobowych Stron, osób ich 
reprezentujących oraz działających w ich imieniu, są uprawnieni do przetwarzania oraz 
udostępnienia tych danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej 
Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Strony,  
i potwierdzają, że w wyniku wzajemnego udostępnienia ww. danych osobowych stają się 
ich administratorami i są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. poz. 1000). 

2. Strony oświadczają, że wobec osób, o których mowa w §3 ust. 1 i ust. 2 oraz wobec osób 
fizycznych reprezentujących każdą ze Stron spełniony został obustronnie obowiązek 
informacyjny na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

3. Odrębną umową Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych 
Uczestników/Uczestniczek Projektu. 

 

§ 6 

Odstąpienie, rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może dostąpić od umowy w terminie 3 dni od dnia nie przedłożenia przez 
Wykonawcę, w zakreślonym w zapytaniu ofertowym terminie: 

1) szczegółowego programu szkolenia, 

2) harmonogramu szkolenia. 

2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez 
Zamawiającego w przypadku: 

1) niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę; 

2) rozwiązania z Zamawiającym umowy o dofinansowanie Projektu przez Instytucję 
Pośredniczącą bez prawa do dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę. 
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3. Niniejsza umowa rozwiązuje się automatycznie w przypadku utraty przez Wykonawcę 
uprawnień/pozwoleń konicznych do realizacji jej przedmiotu.  

 
 
 

§7 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, chyba że inne postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian niniejszej Umowy w zakresie: 

1) korekty oczywistych omyłek pisarskich, 

2) zmiany danych teleadresowych, 

3) warunków i/lub terminów płatności, w szczególności w przypadku konieczności 
uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku, gdy ze względu  
na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności będzie 
konieczna, 

4) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu 
realizacji zamówienia wynikać będzie ze zmian dokonanych i zaakceptowanych 
przez Instytucję Pośredniczącą w umowie o dofinansowanie/wniosku  
o dofinansowanie realizacji Projektu lub ze zmian wprowadzonych  
i zaakceptowanych w dokumentach programowych dotyczących realizacji projektów 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, jak 
również ze względu na uzasadnione potrzeby Uczestników /Uczestniczek Projektu, 

5) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności,  
w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia, w szczególności  
w wyniku zmian dokonanych i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą  
w umowie o dofinansowanie/wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu, jak 
również ze względu na wyniki rekrutacji Uczestników/Uczestniczek Projektu, 

6) zamówienia Wykonawcy za wynagrodzeniem w wysokości nieprzekraczającej 50% 
wartości zamówienia pierwotnie określonej w umowie zawartej z Wykonawcą i na 
warunkach odpowiadających tym, które wykonawca ten zawarł w złożonej przez 
siebie pierwotnie ofercie, 

7) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana 
terminu realizacji zamówienia wynikać będzie ze zmian dokonanych  
i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą w umowie  
o dofinansowanie/wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu i nie będzie 
możliwości jego realizacji w założonym terminie, jak również ze względu na 
uzasadnione potrzeby Uczestników /Uczestniczek Projektu 

8) udzielenia Wykonawcy w okresie do 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego zamówień polegających na powtórzeniu usług podobnych do 
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opisanych w zapytaniu ofertowym, w szczególności gdy w konsekwencji 
dokonanych i zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą zmian w umowie o 
dofinansowanie/wniosku o dofinasowanie realizacji Projektu okaże się, że 
Zamawiający w celu prawidłowej realizacji Projektu zobowiązany jest do 
zamówienia dodatkowych usług o podobnym charakterze do zamówionych 
pierwotnie. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w 
związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 

 
Wykonawca          Zamawiający 

 

 

…………………………………………..   …………………………………… 
  

                  (Zamawiający)            (Wykonawca) 

 

 

 

 
 


