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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 UMOWA nr …………………………..…  

 

 

zawarta w dniu …………… w ……………, pomiędzy 

Gminą Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, NIP ……………………… 

– reprezentowaną przez:  

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

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

 

* gdy wykonawcą jest spółką prawa handlowego: 

…………………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy ……………, (kod 

pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr …………………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………, …… 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ……………, REGON: 

……………, o kapitale zakładowym ………………, reprezentowaną przez ………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

Panem/Panią …………, zamieszkałym/ą w ………… (kod pocztowy), przy ulicy …………… 

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą …………………, adres wykonywania 

działalności gospodarczej: ……………………, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ……………, REGON: ……………, 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

 

* gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: 

1/ Panem/Panią ………………………, zamieszkałym/ą w …………… (kod pocztowym), przy 

ulicy …………… prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ………………,  

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  RP, 

NIP: ………………, REGON: …………, 

2/ Panem/Panią ………………, zamieszkałym/ą w …………… (kod pocztowym), przy ulicy 

………………, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firm ……………, na podstawie 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: ……………, 

REGON: ………………,  

(…) 

działających w ramach spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie umowy z dnia 

………………, NIP: ………………, REGON: ………………, reprezentowanej przez 

………………, zwaną dalej „Wykonawcą”  

 

* gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm: 
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Lider: …………………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy ……………, 

(kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

……………, …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ……………, 

REGON: ……………, o kapitale zakładowym ………………,  

Partner: …………………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy ……………, 

(kod pocztowy i nazwa miejscowości), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr …………………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

……………, …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ……………, 

REGON: ……………, o kapitale zakładowym ………………, 

(…) 

działających w ramach konsorcjum firm, na podstawie umowy z dnia ……………………, 

reprezentowanego przez pełnomocnika ………………, zwanego dalej „Wykonawcą” 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

na podstawie przepisu art. 138o Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).– dalej „ustawa Pzp”  
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§1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje 

cyfrowe nauczycieli w ramach projektu pn. „Zakup usługi szkoleniowej obejmującej 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe 

nauczycieli w ramach projektu pn. „Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania 

TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz 

rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i 

uczniów”, zwanego dalej „szkoleniem” współfinansowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa 

jakości i kształcenia ogólnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. W szkoleniach będą uczestniczyć nauczyciele zatrudnieni w szkołach objętych 

wsparciem z terenu gminy Kolbuszowa.  

3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

zwanym dalej OPZ (rozdział I - Istotne Warunki Zamówienia), a stanowiący załącznik 

do niniejszej umowy. 

§2 Termin realizacji 

1. Realizacja zadania: od podpisania umowy do 19 czerwca 2020r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu, o którym mowa w ust. 1,  

w przypadkach określonych w § 19 i § 20 niniejszej umowy. 

§3 Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) Posiada uprawnienia do wykonania działalności objętej przedmiotem umowy. 

2) Posiada odpowiednie kwalifikacje oraz dysponuje warunkami technicznymi 

koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy. 

3) Dysponuje kadrą zdolną do należytego wykonania przedmiotu umowy, 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i wiedzę, zapewniając tym 

samym świadczenie usług objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób 

staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych. 

4) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

Zamawiającego o jej pogorszeniu, w przypadku jeżeli mogłoby to skutkować 

nienależytym wykonaniem lub niemożnością wykonania przedmiotu umowy. 

5) Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów realizacji 

Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

6) Zobowiązuje się do podpisania umowy w sprawie powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 
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§4 Dokumentacja szkoleniowa 

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do opracowania  

i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania 

umowy szczegółowy program szkolenia.  

2. W terminie 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu Materiały szkoleniowe adekwatne do treści i tematyki szkolenia i 

niezbędne do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu 

szczegółowym programem szkolenia; 

3. Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do szczegółowego programu szkolenia, 

materiałów szkoleniowych i testu, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić i zgodnie 

z nimi przeprowadzić szkolenie, jednak każda zmiana wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. 

§5 Obowiązki Wykonawcy 

1. W ramach realizacji szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich 

czynności wymienionych w OPZ, w tym: 

1) bieżącej współpracy z Biurem projektu (Urząd Miejski w Kolbuszowej, 

ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa), osobami wyłonionymi  

do zarządzania projektu tj.: Kierownik Projektu i Specjalista ds. merytoryczno-

finansowych oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. 

2) zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych 

z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność 

i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii 

Europejskiej upoważnionym do kontroli, a po zakończeniu realizacji 

zamówienia przekazania ich do Biura projektu, 

3) umieszczania obowiązujących logotypów na wszelkich dokumentach 

powstających w ramach realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnymi 

wytycznymi RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz 

Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki 

spójności na lata 2014-2020  oraz zobowiązania się do przestrzegania 

określonych w nich reguł informowania o przedmiocie umowy i oznaczania tj.: 

oznaczania budynków i pomieszczeń w których realizowane jest szkolenie  

oraz informowania uczestników o współfinansowaniu przedmiotu umowy  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

4) prowadzenia na bieżąco dokumentacji z przebiegu szkolenia w ramach realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego oraz uczestników 

szkolenia o odwołaniu niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które uniemożliwiają 

przeprowadzenie zajęć ale najpóźniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym równości płci w czasie prowadzenia szkolenia w ramach 

realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Standardami dostępności dla polityki spójności 

2014-2020. 
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4. Wykonawca zapewni ubezpieczenie NW Uczestników szkolenia. 

§6 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych uczestników 

szkolenia skierowanych przez Zamawiającego zgodnie 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  rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) w zakresie 

niezbędnym do realizacji umowy. 

1) Wykonawca zapewni Zamawiającemu, oraz podmiotom upoważnionym  

do kontroli realizacji projektu, wgląd do prowadzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji szkolenia uczestników projektu oraz umożliwi monitorowanie  

i kontrolę przez Zamawiającego zajęć dydaktycznych.  

2) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu pocztą 

elektroniczną na adres …………………. informacji o prowadzonych przez 

Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) oraz inne 

uprawnione podmioty kontrolach realizacji projektu – niezwłocznie po 

uzyskaniu przez Wykonawcę wiadomości w tym zakresie. 

2. Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych Gminy 

Kolbuszowa oraz Użytkowników Sprzętów w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), w przypadku, 

gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony w ciągu  

10 Dni Roboczych zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia. 

§7 Personel Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizacji usługi przez trenerów 

uprawnionych do prowadzenia szkolenia.  

2. Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie 

merytoryczne trenerów realizujących przedmiot niniejszej umowy.  

3. Wykaz trenerów skierowanych do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 7. Do 

niniejszej umowy. 

4. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego oraz przekazać dokumenty nowej 

osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zajęć o kwalifikacjach spełniających 

warunki udziału w postępowaniu a w przypadku przyznania punktów w kryteriach 

oceny ofert nie mniejszych niż te za które Zamawiający przyznał punkty w ocenie ofert. 

5. Zaproponowana osoba powinna spełniać kryteria wskazane w ofercie i spełniać warunki 

udziału w postępowaniu. 
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6. Zmiana, o której mowa w ust. 3-5 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu  

do umowy. 

§8 Uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

1) żądania informacji od Wykonawcy o postępie z realizacji przedmiotu umowy  

na każdym etapie jego trwania, w tym dokumentów w wersji elektronicznej 

i papierowej, 

2) kontroli Wykonawcy w zakresie postępów z realizacji przedmiotu umowy 

w dowolnym momencie jej trwania. Realizacja szkolenia może być 

monitorowana przez Zamawiającego i przez osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego oraz inne instytucje monitorujące wdrażanie projektu, w tym 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 

3) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, w tym błędów i braków w dokumentacji dotyczącej szkolenia 

określonej w OPZ, Zamawiający określi w formie pisemnej na adres: Urząd 

Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa  

lub mailowej na adres: umig@kolbuszowa.pl, uchybienia oraz termin ich 

usunięcia. 

2. Najpóźniej do 3 dni roboczych po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 

Wykonawca prześle pisemną informację do Zamawiającego o sposobie usunięcia 

wskazanych uchybień. 

3. Nieusunięcie stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie daje Zamawiającemu 

prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. 

4. Po przeprowadzeniu procesu rekrutacji Zamawiający przekaże Wykonawcy listę 

uczestników szkolenia przed rozpoczęciem zajęć.  

§9 Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1  

w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z obowiązującym podatkiem VAT 

w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 

… zł  (słownie: ….... złotych.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku za zakończone szkolenia, nie przewiduje się płatności pośrednich. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jest przekazanie 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji z realizacji szkolenia za daną grupę zgodnie  

z OPZ. Przekazana dokumentacja musi być zatwierdzona i odebrana protokolarnie 

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zawiera podatek od towarów i usług VAT,  

a także wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca, w celu należytego wykonania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku, w ciągu 30 dni kalendarzowych 

od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury/rachunku do Zamawiającego – a 
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określony w załączniku do niniejszej umowy pn.: Oświadczenie, że numer konta 

bankowego wskazanego przez Wykonawcę, jest rachunkiem bankowym, dla którego 

bank prowadzi rachunek VAT, 

6. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w przypadku nie przekazania Zamawiającemu 

środków pieniężnych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję 

Pośredniczącą. W takim przypadku Wykonawca nie będzie dochodził wobec 

Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia. 

7. Za datę dokonania zapłaty należności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od kwoty 

wynagrodzenia potrącony zostanie podatek dochodowy oraz pobrana zostanie składka 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ZUS o ile będzie to uzasadnione 

obowiązującymi przepisami 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie za zrealizowanie przedmiotu umowy  

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

10. Rozliczenia związane z realizacją Umowy będą dokonywane w PLN. 

§10 Odbiór 

1. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany przez obie Strony 

umowy protokół zdawczo odbiorczy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na piśmie o gotowości  

do czynności odbiorowych. 

3. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w miejscach przez siebie wskazanym 

najpóźniej w 3 dniu roboczym (za dni robocze uważa się dni tygodnia od poniedziałku 

do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym czasie) 

od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. 

4. Przedmiot umowy uznaje się za wykonany zgodnie z umową dopiero z chwilą 

stwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie z umową – podpisany protokół zdawczo odbiorczy bez zastrzeżeń. Strony 

umowy wyraźnie oświadczają, iż sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego 

zawierającego stwierdzenie wad lub braków oznacza nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy i nie stanowi nawet częściowego odbioru przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub uzupełnienia braków lub podjęcia 

innych wymaganych czynności i ponownego zgłoszenia gotowości do dokonania 

odbioru Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (jednakże nie później 

niż 12 dni roboczych od ich otrzymania) i przekazania Zamawiającemu przedmiotu 

zamówienia wolnego od wad lub braków. Usunięcie wad lub uzupełnienie braków 

następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2. Stwierdzenie przez 

Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad lub uzupełnienia braków, o których 

mowa w ust. 5 lub 6 niniejszego paragrafu będzie stanowić podstawę do sporządzenia 

protokołu zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 
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6. W przypadku nie usunięcia wad lub nie uzupełnienia braków przez Wykonawcę zgodnie 

z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy oraz naliczyć kary umowne o jakich mowa w § 15. 

§11 Współpraca stron 

1. Strony umowy zobowiązują się do ścisłej współpracy przy jej realizacji i do bieżącego 

przedstawiania sobie wzajemnie wszelkich informacji, uwag i wniosków,  

w szczególności tych, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację przedmiotu 

umowy. 

2. Korespondencja w sprawach bieżących dotyczących realizacji przedmiotu umowy 

odbywać się będzie drogą elektroniczną i telefoniczną pomiędzy osobami 

wyznaczonymi do kontaktu przez Strony.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) kontroli realizacji przedmiotu umowy, 

2) żądania przedstawiania w wyznaczonym przez siebie terminie i formie 

wyjaśnień, a także wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości  

lub ich skutków oraz wyznaczy Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin  

do ich usunięcia. 

5. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca prześle 

w formie pisemnej informację do Zamawiającego o sposobie usunięcia wskazanych 

uchybień. 

6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub ich 

skutków w wyznaczonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie 

natychmiastowym oraz naliczyć kary umowne o jakich mowa w § 16 niniejszej umowy. 

§12 Zaufanie poufności 

1. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również  

po jej ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji 

wynikających z tej umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że wykonywane przez 

niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa. 

2. Wykonawca może zlecić prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy 

Podwykonawcy/Podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy jak za własne działanie. 

§13 Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw 

pokrewnych do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, w tym do elementów stanowiących samodzielne 

części innych utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji niniejszej 

umowy (zwane w Umowie „Utworem”). 
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2. Z chwilą ustalenia Utworu, chociażby miał on postać nieukończoną oraz w ramach 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych  

do Utworu wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego. 

3. Przeniesienie praw autorskich następuje w zakresie wszystkich znanych pól 

eksploatacji, w tym w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — prawo wytwarzania 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką 

cyfrową nośników utworu i jego egzemplarzy, wprowadzania do pamięci 

komputera; 

2) w zakresie obrotu egzemplarzami utworu — wprowadzania zwielokrotnionych 

egzemplarzy utworu do obrotu, a także jego najem, dzierżawa lub użyczenie; 

3) w zakresie innego rozpowszechniania utworu — publicznego prezentowania, 

wystawiania, wyświetlania, nadawania za pomocą wizji przewodowej  

lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,  

w tym nadawania poprzez sieć telekomunikacyjną, reemitowania, zapewnienia 

dostępu w miejscu i czasie indywidualnie wybranym, w szczególności poprzez 

umieszczenie w Internecie lub innej sieci telekomunikacyjnej; 

4) prawo do wyłącznego dysponowania utworem, w zakresie, w jakim stanowi on 

przejaw działalności twórczej niepodlegającej ochronie prawa; 

4. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone 

ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak  

i do terytoriów wszystkich innych państw. Zamawiający nie jest ograniczony  

w wyznaczaniu terminu rozpowszechniania Utworów, o których mowa w paragrafie 

niniejszym. 

5. Jednocześnie z przejściem autorskich praw majątkowych do Utworu, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego również nieodpłatnie własność egzemplarza i nośnika na 

którym Utwór utrwalono. 

6. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do Utworu 

na innych polach eksploatacji niż określone w pkt 3, Zamawiający zgłosi taką potrzebę 

Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa 

majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego- na warunkach takich 

jak określone w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, że Utwory wykonane i dostarczone Zamawiającemu w ramach 

niniejszej umowy, będą wolne od wad fizycznych i prawnych, a Wykonawca będzie  

do nich posiadał wyłączne majątkowe prawa autorskie w zakresie koniecznym  

do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden sposób 

ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie Utworem nie naruszy 

żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw 

patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. 

8. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem 

Utworu, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się  
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od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim 

roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione 

roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego, regresowo zwróci 

Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki  

i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 

9. Jeżeli Utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa powyżej, uniemożliwią 

korzystanie z Utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innej 

wersji Utworu wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w niniejszej Umowie 

oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający jest wtedy także uprawniony do odstąpienia od umowy, co nie wyłącza 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw 

osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Utworu. 

W szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji 

Utworu i decydowania o zachowaniu ich integralności. 

11. Strony zgodnie postanawiają, iż prawa do uzyskania patentu na wynalazek dokonany 

przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania Umowy i pozostający z nią w związku, 

przysługują wyłącznie Zamawiającemu. Postanowienie powyższe dotyczy także prawa 

ochronnego do wzoru użytkowego oraz wzoru zdobniczego. 

12. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązany  

jest wydać Zamawiającemu wszelkie przedmioty, na których utrwalono Utwory  

o których mowa w niniejszym paragrafie, włączając w to ich kopie i odpisy, a także 

wszelką dokumentację twórczą i wynalazczą związaną z eksploatacją tych Utworów 

najpóźniej do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 

13. Wykonawca nie może ujawniać, ani czynić użytku z jakiegokolwiek wynalazku  

lub Utworu, do którego prawa przysługują Zamawiającemu, chyba, że wynika  

to z realizowania zadań zleconych w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

§14 Przedstawiciele stron 

1. Do współpracy przy realizacji umowy, kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający 

upoważnia:…………………………….,tel.……………………., 

e-mail………………………… 

2. Do współpracy przy realizacji umowy, kontaktów z Zamawiającym Wykonawca 

upoważnia:…………………………….,tel.:……………….…,  

e-mail:……………………..… 

3. Zmiana upoważnionych osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy. 

Strona, która dokonała zmiany, zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym drugą 

Stronę pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

§15 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
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1) Stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z niniejszą umową i ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

2) Gdy Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem Umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, by zdołał zrealizować Umowę w wyznaczonym terminie. 

3) Uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych 

wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części  

za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

4) Gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez 

uzasadnionych przyczyn lub przerwał jej wykonywanie z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił realizacji przedmiotu umowy 

pomimo wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 dni. 

5) Gdy wystąpi istotna okoliczność powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie do 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części przedmiotu umowy. 

6) Rozwiązania umowy o dofinansowanie na podstawie której jest finansowana 

niniejsza umowa. 

7) Suma kar umownych przekroczy 10% łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 2. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od 

wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

uzasadniających to odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie.  

§16 Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za nie wykonanie  

lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne.  

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: 

1) w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 

2, za każdy dzień zwłoki względem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

2) w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 9 ust. 2, za każdy inny niż wymieniony w ust.1 pkt. 1) przypadek uchybienia 

obowiązkom określonym umową. 

2. W przypadku gdy Wykonawca umowy odstąpi od jej wykonania z własnej winy, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2. 



 

 

Gmina Kolbuszowa 

ul. Obrońców Pokoju 21 

36-100 Kolbuszowa 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
ROZDZIAŁ IV  

-  ISTOTNE POSTANOWIENIA 
UMOWY 

 
 

12 | S t r o n a  
 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych  

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Strony zgodnie ustalają, że zapłata kar umownych oraz odszkodowania nastąpi  

na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, określonych w niniejszym 

paragrafie, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 Umowy. 

7. Zamawiający może nie podpisać Umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych jedynie w przypadku nie wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą. 

W tej sytuacji niniejsza umowa rozwiązuje się automatycznie, bez składania odrębnych 

oświadczeń woli przez strony w tym zakresie oraz nie mają zastosowania przepisy  

o karach umownych, a Wykonawca nie może żądać odszkodowania z tego tytułu. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione bezpłatnie przez 

Zamawiającego sale i sprzęty w pracowniach. W przypadku zniszczenia 

któregokolwiek z udostępnionych sprzętów Wykonawca zobowiązany jest pokryć 

koszty jego naprawy lub zakup nowego. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć  

i po ich zakończeniu pracownik placówki, w której udostępniono pracownię,  

w obecności prowadzącego zajęcia, sprawdzi stan tej pracowni oraz poszczególnych 

sprzętów, po czym oboje odnotują podpisem fakt sprawdzenia stanu pracowni  

i sprzętów w protokole zdawczoodbiorczym. 

§17 Interes Społeczny 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

z tytuły wykonania części umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym 

przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

2. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy, Zamawiający ma 

prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do naliczania 

Wykonawcy kary umownej, o której mowa w 16. 

§18 Siła wyższa 

1. Strony Umowy nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało 

spowodowane siłą wyższą. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie 



 

 

Gmina Kolbuszowa 

ul. Obrońców Pokoju 21 

36-100 Kolbuszowa 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
ROZDZIAŁ IV  

-  ISTOTNE POSTANOWIENIA 
UMOWY 

 
 

13 | S t r o n a  
 

nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie 

Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać 

przy zachowaniu należytej staranności, jeżeli w chwili zawarcia umowy niemożliwe 

było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony  

do wykonania umowy. 

2. Przejawami siły wyższej są w szczególności: 

1) klęski żywiołowe, w tym powódź, susza, trzęsienie ziemi, itp.; 

2) akty władzy państwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, 

akty prawne lub decyzje organów władzy państwowej lub samorządowej a także 

innych organów posiadających władztwo nad stronami i ich majątkiem; 

3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terroru itp.; 

4) strajki, blokady dróg, publiczne demonstracje itp. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej  

i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania 

siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać 

pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. 

Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej. 

§19 Zmiana umowy  

1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty na niżej określonych zasadach: 

1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020, mających wpływ na realizację umowy; 

2) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

3) zmiany terminu płatności; 

4) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup 

wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji 

zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, 

wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty 

zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod 

warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów 

spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej 

oferty; 

5) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia 

ekonomicznego i/lub technicznego). 

2. Nie stanowi zmiany Umowy: 

1) zmiana danych adresowych i kontaktowych lub danych osób wskazanych  

w Umowie; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

np. zmiana rachunku bankowego, zmiana nr telefonu, adresu poczty 

elektronicznej itp. 
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§20 Uzupełnienie bądź zmiany umowy 

1. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany: 

1) W zakresie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia pod warunkiem,  

że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a wykonawca będzie 

zmuszony do zmiany (dodania) tych osób - wykonawca zobowiązany jest do 

uzasadnienia powodu zmiany osób. W przypadku zmiany osoby, która została 

oceniona (przyznane punkty w kryterium doświadczenie) wykonawca 

zobowiązany jest wskazać do realizacji osobę, która posiada takie samo 

doświadczenie lub większe; 

2) W zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

jeżeli konieczność zmiany terminu wywołana jest przyczynami nie leżącymi  

po stronie Wykonawcy i przyczyny te będą miały bezpośredni wpływ  

na realizację zamówienia. W przypadku zaistnienia takich okoliczności 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia przedmiotu umowy o czas,  

w którym wystąpiły utrudnienia w realizacji. Dodatkowo w takim przypadku 

Wykonawca ma obowiązek udowodnić i wykazać Zamawiającemu jakie 

okoliczności oraz w jaki sposób spowodowały utrudnienia w realizacji 

przedmiotu umowy; 

3) W sytuacji, gdy nastąpi przekształcenie organizacyjne 

Wykonawcy/Zamawiającego lub zmianie ulegnie brzmienie nazwy 

Wykonawcy/Zamawiającego; 

4) W sytuacji, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

3. Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy  

w następstwie: 

1) Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT – dopuszcza się zmianę 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, kwota zostanie zmieniona zgodnie  

ze zmianą stawki VAT, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian; 

2) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez 

cały okres realizacji przedmiotu zamówienia – zmiana będzie dotyczyła tylko 

osób, które otrzymywały minimalne wynagrodzenie albo minimalną stawkę 

godzinową zgodnie z ww. ustawą i w zakresie proporcjonalnym do wymiaru 

czasu pracy, jaki dany pracownik przeznaczy na wykonanie niniejszej umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń i stawek 

godzinowych osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno – prawnych  

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki 
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godzinowej – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez 

Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana umowy może nastąpić po wejściu  

w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji; 

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – zmiana będzie 

dotyczyła tylko osób, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu i w zakresie proporcjonalnym do wymiaru czasu 

pracy, jaki dany pracownik przeznaczy na wykonanie niniejszej umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego 

kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez 

Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana umowy może nastąpić po wejściu  

w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji określonej w ust. 3 pkt. 2)  

i 3) jest możliwa o kwotę stanowiącą iloczyn liczby pracowników/przyjmujących 

zlecenie/świadczących usługi (w rozumieniu art. 2 ust 3-5 Ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu u pracę) przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia zatrudnionych przez Wykonawcę, wykonujących przedmiot 

umowy oraz kwoty podwyższenia kosztów wynikających ze zmiany, o której mowa  

w ust. 3 pkt. 2) i 3). W wyliczeniach należy uwzględnić czas pracy związany z realizacją 

niniejszej umowy. 

5. W przypadku zmian określonych w ust. 3 pkt. 2) i 3) Wykonawca występując o zmianę 

wynagrodzenia zobowiązany jest wykazać, że kwota podwyżki, o którą występuje,  

jest mu należna w obliczonej przez niego wysokości oraz, że zmiany, o których mowa 

w ust. 3 pkt. 2) i 3) mają wpływ na wysokość wynagrodzenia. Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz załączeniem 

dowodów w postaci m.in. kopii umów o pracę, umów cywilnoprawnych.  

Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 

6. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji Wykonawca jest zobowiązany zwrócić 

się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę postanowień umowy, 

wskazując okoliczności (niezwłocznie po ich zaistnieniu), które miały wpływ  

na wystąpienie powyższych sytuacji i których nie mógł przewidzieć w chwili składania 

oferty lub zawarcia umowy. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego  

do wyrażenia takiej zgody. Powyższe zmiany winny być wprowadzone poprzez zmianę 

do umowy – aneks na pisemny wniosek jednej ze Stron. W przypadku każdej zmiany, 

o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży 

udokumentowanie powstałej okoliczności. 
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§21 Podwykonawca* 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi lub zleci część  

albo całość usług związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi 

tj. podwykonawcy z określeniem należnego za te roboty podwykonawcy 

wynagrodzenia i przy zachowaniu warunków określonych w art. 6471 KC oraz ustawy 

PZP. 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału 

podwykonawców. 

/ALBO/ 

2) Przy pomocy podwykonawcy:……………………………………………. 

Wykonawca wykona następujące roboty: ……………………………………… 

2. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości umowy przy pomocy 

podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

3. Pisemnej zgody Zamawiającego wymaga również ustanowienie dalszego 

podwykonawcy. 

4. W wypadku zlecenia części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zmieni to 

zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia zaniedbania 

Podwykonawcy/ów/ii w takim samym stopniu, jakby to były jego własne. 

6. Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez 

wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu 

lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i wykonawcy. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje  

się odpowiednio. 

8. Umowy, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§22 Zobowiązania Podwykonawcy* 

1. W przypadku realizacji części usług przez Podwykonawcę: 

1) Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, a także projektu jej zmiany, 

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i jej zmian w terminie 7 dni 

od ich zawarcia; 

2) Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia dokumentów, o których mowa 

w pkt 1 może zgłosić pisemne zastrzeżenie do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, i do 

jej zmian; 

3) Niezłożenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń 

do przedstawionych przez Wykonawcę umów z Podwykonawcami lub ich 
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projektów w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę umowy 

lub jej projektu uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca może zawrzeć umowę z Podwykonawcą wyłącznie w formie 

pisemnej z uwzględnieniem zapisów niniejszej umowy. 

5) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień 

umowy zawartej z Podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi ryzyko 

zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu 

Zamawiającego do umowy z Podwykonawcą, nie zwalania Wykonawcy  

od odpowiedzialności wobec Zamawiającego. 

6) Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę powierzonego 

przedmiotu zamówienia upoważnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy 

odsunięcia Podwykonawcy od realizacji usług w sposób stały lub czasowy. 

Wykonawca zobowiązany jest stosownie do zaistniałej okoliczności 

bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić umowę zawartą z Podwykonawcą.  

W sytuacji powyższej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza 

je z zachowaniem trybu określonego powyżej innemu Podwykonawcy. 

7) Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania 

umów z dalszymi podwykonawcami. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca i Podwykonawca nie mogą bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego podejmować żadnych czynności w szczególności zawierać 

umów, zwłaszcza cesji i poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę 

trzecią, na podstawie umowy lub z mocy prawa wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy i Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego, albo wstąpienie osoby 

trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Wykonawca oświadcza, że zastrzeżenie 

to zostanie wprowadzone do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

3. Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia zapisu pkt 2, Wykonawca  

i Podwykonawca zapłacą Zamawiającemu karę umowną w wysokości po 20 % wartości 

umowy. Karę umowną Wykonawca i Podwykonawca zobowiązują się zapłacić  

w terminie do 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiającego. Jeżeli 

Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 

Zamawiający, może po pisemnym zawiadomieniu, w trybie natychmiastowym odstąpić 

od umowy. 

4. Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy  

lub umowa z podwykonawcą, musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne  

z postanowieniami niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca 

oraz określać w szczególności: 

1) Zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy, 

2) Zasady odbiorów części przedmiotów umowy wykonywanych przez 

podwykonawcę, 

3) Wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 

podwykonawcy, 

4) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi, 

5) Tryb zatrudniania dalszych podwykonawców, 

6) Podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 

7) Wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami, 

8) Uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy lub 

dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia, 

5. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami zobowiązany jest zastrzec, że: 

1) w przypadku nieterminowej zapłaty należności lub jej części, podwykonawca 

ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w terminie 7 dni od 

upływu terminu płatności faktury 

2) płatność za faktury będzie dokonywana przelewem z konta Wykonawcy na 

konto Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) wskazane na fakturze 

VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę faktury VAT. 

3) Umowy zawierane o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nie mogą 

naruszać w żaden sposób interesów Zamawiającego, nie mogą być sprzeczne  

z niniejszą umową i powinny zawierać zapis „ W przypadku kolizji postanowień 

umowy ……………… z dnia ……………… z postanowieniami niniejszej 

umowy (umowa o podwykonawstwo), pierwszeństwo mają postanowienia 

umowy o …………” oraz „Strony zgodnie oświadczają, iż postanowienia nie 

ujęte w niniejszej umowie (umowie o podwykonawstwo) , a zawarte w Umowie 

NR ………… z dnia ………… r., stanowiącej integralną część niniejszej 

umowy, zawartej pomiędzy Gminą Kolbuszowa a………………, wiążą 

Podwykonawcę”. 

 

§23 RODO 

1. Wykonawca  zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany  

w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy. 

2. Zamawiający i Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności  

z  przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

3. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi i przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 

§24 Postanowienia Końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2.  Zmiana niniejszej umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu do umowy. 
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3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw wynikłych z niniejszej umowy jest sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Istotne Warunki Zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy. 

3. Informacja z CEIDG RP lub Wydruk z KRS Wykonawcy. 

4. Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, jest 

rachunkiem bankowym, dla które bank prowadzi rachunek VAT. 

5. Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT. 

6. Potwierdzenie dokonania wpisu w Rejestrze REGON. 

7. Wykaz trenerów skierowanych do realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 


