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Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego Nr 4/D102/2017 

 

UMOWA ………………………… 

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

 

Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołą Wyższą z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-

310 Rzeszów, reprezentowaną przez Pana prof. dr hab. Jerzego Posłusznego – Rektora zwanym dalej 

„Zamawiającym”,  

 

a 
………………………………………zamieszkałego/z siedzibą w ………………………….., ul…………………………………………....  

NIP  …………………, REGON ………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

zwanych dalej „Stronami” o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do przedmiotowego postępowania  nie ma 

zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.   

2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, o którym mowa w ust. 1, wykonane zostało w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

3. Umowa realizowana jest w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej WSPiA 

Rzeszowskiej Szkoły Wyższej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach 

szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach niniejszej umowy wspófinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

§ 2 

 

Zamawiający zleca Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w części dotyczącej opracowania programu do przedmiotu oraz weryfikacji 

nabytych kompetencji, o których mowa w § 2 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy dotyczącej przeprowadzenia szkolenia pn. 

…………………………………………………………………  o którym mowa w § 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości ………………………… PLN brutto (słownie: ………………………………………………………..) wg stawki: 



 
 

 

 
Strona 2 

 

……………………………….. PLN brutto za każdą przeprowadzoną godzinę dydaktyczną (45 minut zajęć).  Całkowita 

zamawiana liczba godzin szkolenia wynosi  …………… godzin dydaktycznych. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy w części dotyczącej opracowania programu do przedmiotu oraz weryfikacji 

nabytych kompetencji, o których mowa w § 2 Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Rozliczenie za wykonanie umowy w częściach dotyczących przeprowadzenia zajęć dydaktycznych  

o którym mowa w § 2 nastąpi zgodnie z rzeczywiście przeprowadzoną liczbą godzin zajęć wykazaną na 

podstawie protokołu odbioru zamówienia podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu Stron. 

5. W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do rozliczenia niniejszej umowy prowadzoną dokumentację zajęć, obejmującą dla każdej grupy 

szkoleniowej: dzienniki zajęć, listy obecności, potwierdzenie otrzymania przez uczestników materiałów 

szkoleniowych, wyniki testu końcowego oraz przedłożenie rachunku/ faktury. Warunkiem niezbędnym do 

wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, jest terminowe przedłożenie dokumentów, o 

których mowa w zdaniu pierwszym oraz podpisanie protokołu odbioru z adnotacją „bez uwag”. Wzór protokołu 

odbioru zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia 

w płatności wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 jest całkowita i ostateczna oraz uwzględnia wszystkie należne składki i 

inne należności, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to, na której stronie ciąży obowiązek 

ich odprowadzenia. 

7. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będzie protokół odbioru zamówienia podpisany bez zastrzeżeń i 

zatwierdzony przez Zamawiającego. 

8. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi przelewem na numer konta podany na 

rachunku/fakturze, o którym mowa w ust. 5, w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania przez 

Zamawiającego. Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od 

terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z 

realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom. 

9. Wykonawca ponosi samodzielnie własne koszty wykonania zlecenia, w tym w szczególności koszty swojego 

dojazdu, noclegu i wyżywienia. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że stworzone  w ramach realizacji umowy program szkolenia i materiały szkoleniowe 

zostaną wykonane samodzielnie, mają charakter indywidualny i nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób 

trzecich. 

2. Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
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d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych utworów wymienionych  

w ust. 1.    

4. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego utworów wymienionych w ust. 1, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do ww. utworów, w tym w 

szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

5. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego. 

6. Z chwilą przyjęcia utworów przez Zamawiającego, na jego własność przechodzi także własność nośników, na 

których je utrwalono. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy informacji i dokumentów niezbędnych do 

należytego wykonania umowy, znajdujących się w jego posiadaniu oraz zapewnienia pomieszczeń i innych 

narzędzi (np. rzutnik) celem realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy – zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu, wszelkich informacji 

dotyczących Zamawiającego lub działalności przez niego prowadzonej, nie będących jawnymi, do których 

uzyska dostęp w związku z zawarciem niniejszej umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji 

dotyczących wszelkich danych oraz tajemnicy instytucji, tj. informacji technicznych, technologicznych, 

handlowych i organizacyjnych, a także wszelkich innych informacji podlegających ochronie a dotyczących 

Zamawiającego, 

2) zabezpieczenia pozyskanych informacji i danych przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną 

modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, 

3) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek naruszenia tajemnicy, o której mowa  

w pkt 1) oraz wszelkie inne szkody powstałe w związku z realizacją umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności niezbędne do świadczenia 

usług, będących przedmiotem niniejszej umowy (minimum stopień naukowy doktora oraz minimum 2 letnie 

doświadczenie w realizacji zajęć objętych tematyką wsparcia dla kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły 

Wyższej).  

4. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego przeprowadzenia zajęć, będących przedmiotem niniejszej umowy. 
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§ 6 

5. Zamawiający upoważnia wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

6. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), wyłącznie dla celów 

realizacji niniejszej umowy.  

 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji i oceny sposobu wykonania umowy na każdym etapie jego 

realizacji, w tym w szczególności do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć ankiety oceniającej jakość kursu i 

materiałów szkoleniowych. 

2. Jeżeli minimum 50% uczestników zajęć oceni jakość zajęć lub materiałów szkoleniowych jako niezadowalającą 

(poniżej 50% maksymalnej liczby punktów), Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w 

zakresie, w jakim umowa nie została wykonana, w terminie 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o wyniku 

ankiet.   

3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną, o której mowa § 8 ust. 3. 

4. Kary umowne, o których mowa powyżej będą potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku systematycznego i rażącego niewywiązywania się przez 

wykonawcę z obowiązków określonych niniejszą umową oraz z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

a uniemożliwiających prawidłową realizację projektu – w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o 

przyczynie odstąpienia. W przypadku systematycznego lub rażącego niewywiązywania się przez Wykonawcę z 

obowiązków określonych umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają stosowanie następujących kar 

umownych: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto 

w przypadku wykonania umowy niezgodnie z harmonogramem przedstawionym Wykonawcy i 

zaakceptowanym przez niego, 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto 

za Przedmiot Umowy z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, lub z tytułu niewykonania Umowy 

z powodu innych okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

4. Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o realizację projektu „Podniesienie 

kompetencji kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej” zawartej pomiędzy Instytucją 

Pośredniczącą a Zamawiającym. 
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§ 9 

 

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w salach szkoleniowych Zamawiającego- Rzeszów, ul. Cegielniana 14. 

 

§ 10 

Strony ustalają następujące osoby do kontaktu w sprawie niniejszej umowy, w tym adresy korespondencyjne i 

internetowe: 

1) Zamawiający: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów, po. 

1.03 (bud. A), osoba do kontaktów: p. Bożena Sowa, bozenas@wspia.eu, tel. (17) 867 04 88. 

2) Wykonawca: ……………………….., osoba do kontaktów: …………………..………., tel. ……………………… 

 

§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 

2. Wszelkie zmiany jak również wszelkie oświadczenia woli składane na tle realizacji niniejszej umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz wszelkie 

inne przepisy prawa, które mogą znaleźć zastosowanie. 

4. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w terminie 14 dni od 

powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

6. Niniejsza umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                           WYKONAWCA: 

 

 

               

      ( czytelny podpis )  ( czytelny podpis ) 

 
 

mailto:bozenas@wspia.eu
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Załącznik nr 1 Protokół zdawczo-odbiorczy 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

do umowy …………………………… z dnia ………………………………………………. r 

zawartej w ramach projektu 

„Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej” 

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

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

sporządzony w dniu ……..…………................. r. w Rzeszowie 

 

 

1. Zamawiający:  WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie,  

            ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów   

     

2. Wykonawca:  

…………………………… Przedmiot zamówienia: 

Usługa przeprowadzenia szkolenia  ………………………………………….  

 

 Zamawiający przyjął realizację zamówienia bez zastrzeżeń stwierdzając, że usługa spełnia kryteria  

     określone w umowie 

 

 Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi:  

 

             

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                           WYKONAWCA: 

 

 

               

      ( czytelny podpis )  ( czytelny podpis ) 

 


