
 Część 2
Istotne postanowienia umowy 

Umowa nr ……….…/WFE/Z/……….……/…………

Zawarta w dniu ………………… roku w Płocku pomiędzy:
Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, NIP 7743135712, zwaną
dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:
Pana Andrzeja Jacka Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka 
a 

……………………………… z siedzibą w ……………………………….., NIP …………., REGON ……………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1.  Na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy PZP z dn. 11.09.2019 r. (Dz. U z 2021 r. poz.
1129 ze zm.), w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, Zamawiający
zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie z
opisem przedmiotu  zamówienia  i  ofertą  Wykonawcy,  na  warunkach  określonych  w
niniejszej  Umowie  usługi  przeprowadzenia  Kursu  kwalifikacyjnego  nadającego
uprawnienia  elektryczne  SEP  do  1kV  dla  8  uczniów  Zespołu  Szkół
Technicznych  w  Płocku  w  ramach  realizacji  projektu pn.:  „Rozwój,  praca,
możliwości.  Podniesienie  efektywności  kształcenia  zawodowego  w  Zespole  Szkół
Technicznych  w  Płocku”  współfinansowanego  z  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego,  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego
2014 – 2020. Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 -
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów.

2. Integralną część umowy stanowi:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
b) Oferta Wykonawcy

3.  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Kursu przez co najmniej  30 godzin zajęć
teoretycznych i praktycznych.

4. Realizacja będzie odbywać się na terenie miasta Płocka, w miejscu zapewnionym przez
Wykonawcę.

5.  Po  ukończonym  Kursie  Wykonawca  zapewni  uczestnikom  Kursu  przeprowadzenie
egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję o której mowa w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  społecznej  z  dnia  28  kwietnia  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828).

6.  Wykonawca  w  ramach  wynagrodzenia  pokrywa  wszystkie  koszty  związane  z
prawidłową  realizacją  kursu,  w  tym  koszty  związane  z  egzaminem  i  wydaniem
świadectwa kwalifikacji, o którym mowa w ww. Rozporządzeniu.

7. Uczestnik Kursu to osoba, która uczestniczyła w pełnym Kursie. 
8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  oznaczenia  znakiem  Unii  Europejskiej,  barwami

Rzeczpospolitej  Polskiej,  znakiem  Funduszy  Europejskich  oraz  oficjalnym  logo
promocyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014 – 2020 (wzór zostanie udostępniony przez Zamawiającego) dokumenty i
materiały dla osób uczestniczących w Kursie, np. zaświadczenia, certyfikaty, materiały
informacyjne, programy, listy obecności. 



9.  Oryginał świadectwa kwalifikacji oraz materiałów szkoleniowych zostaną przekazane
uczestnikom  Kursu.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  kserokopię  świadectwa
kwalifikacji i materiałów szkoleniowych potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.

10. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) Przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans

kobiet i mężczyzn podczas realizacji przedmiotu umowy,
b) Zapewnienia przestrzegania warunków BHP i p.poż. w czasie wykonywania przedmiotu

umowy,
c) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób uwzględniający

aspekty pro środowiskowe.
11. W związku z ogłoszeniem od dnia 14.03.2020 r., na mocy rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 13.03.2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 433 ze zm.), a
także  od  dnia  20.03.2020  r.  na  mocy  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia
20.03.2020  r.  w  sprawie  ogłoszenia  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, ze zm.) i wynikającymi z tego tytułu zaleceniami
Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania realizacji przedmiotu zamówienia do
obowiązujących  przepisów  i  norm,  w  szczególności  związanych  z  ochroną  zdrowia
przed skutkami pandemii Covid-19.

12.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  uprawnienia,  doświadczenie  oraz  niezbędną
wiedzę w zakresie realizacji prac objętych umową.

13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo z
należytą starannością oraz chronić interesy Zamawiającego.

14. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby lub osób skierowanych do prowadzenia kursu,
biorących udział po stronie Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy na zasadach:
a) w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych
obowiązków na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
b) pod warunkiem, że zmiana nastąpi na osoby, które spełniają warunki określone w
SWZ i kryteria zgodne z ofertą oraz nie spowoduje zmiany rankingu wykonawców,
c) po zgłoszeniu potrzeby i uzasadnienia zmiany w formie pisemnej, nie później niż w
ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian,
d) ze skutkiem, że zmiany nie wpływają na termin wykonania prac i nie mają wpływu
na zmianę wynagrodzenia,
e) Zamawiający dopuszcza zmianę jednej osoby/ osób na inną lub kilka innych osób.
f) zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni od daty przedłożenia
pisemnego  zgłoszenia  potrzeby  zmiany  wraz  z  uzasadnieniem  i  wskazanym
kandydatem,
g) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana jw. winna być potwierdzona pisemnie
i nie wymaga aneksu do umowy.

15.  W  przypadku  nagłej  nieobecności  osoby  skierowanej  do  prowadzenia  kursu,
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego.

§2
Termin realizacji

1. Zamówienie zostanie wykonane w terminie od stycznia do maja 2022 r.
2. Ostateczny termin przeprowadzenia Kursu zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a

Zamawiającym po podpisaniu umowy.



§3
Wynagrodzenie

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawcy  przysługuje  kwota  wynagrodzenia
w wysokości ……………..………. zł brutto za jednego uczestnika. 

2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty ………..……………... brutto.
3.  W  przypadku  Wykonawcy  będącego  osobą  fizyczną  nieprowadzącą  działalności

gospodarczej kwota wskazana w ust. 1 pomniejszona zostanie o zaliczkę na podatek
dochodowy  oraz  należne  składki  Zamawiającego  i  Wykonawcy  na  ubezpieczenia
społeczne  i  zdrowotne,  które  odprowadza Zamawiający  na  podstawie  oświadczenia
Wykonawcy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wypłaty wynagrodzenia.

4. Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 przy podpisaniu umowy
zlecenia,  a  o  wszelkich  późniejszych  zmianach  jest  zobowiązany  niezwłocznie
powiadomić Zamawiającego.

5.  Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

6 Należność płatna będzie po należytym wykonaniu przedmiotu umowy 30. dnia od dnia
doręczenia  przez  Wykonawcę  prawidłowo wystawionego rachunku/faktury  na  konto
wskazane na fakturze/rachunku.

7.  Należyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  jest  potwierdzane  protokołem  zdawczo-
odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Koordynatora Projektu u Zamawiającego i
stanowi podstawę do zapłaty wystawionej faktury/rachunku.

8.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  dopuszcza,  możliwość  przyspieszenia
płatności za wystawione faktury/rachunki.

9. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
NIP 774-31-35-712.

10.  Zamawiający  zastrzega,  iż  możliwość  dokonania  zapłaty  przed  terminem  będzie
uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

11. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wskazania  na  wystawionej  fakturze/rachunku

numeru  umowy,  której  faktura/rachunek  dotyczy  wg.  centralnego  rejestru  umów
Zamawiającego.

13.  Wykonawca oświadcza,  że jest  / nie jest czynnym podatnikiem podatku
VAT.

§ 3a*
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje
się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 3 ust. 6 umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgod-
nie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 r.
poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w
wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług ( Dz.U. 2020 r.  poz. 106 ze zm.) tzw. białej liście podatni-
ków VAT.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie
spełnia wymogów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma
się z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego



rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 2. W takim
przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za
okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w § 3 ust. 6 do 7-
go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego
wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz
ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić  Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z
tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompen-
sować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie
wyłącznie, z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej prawidłowości
odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumen-
tujących realizację Przedmiotu Umowy.

* § 3a Stosuje odpowiednio zgodnie z oświadczeniem złożonym w §3 ust. 13 

§ 3b**
Forma faktury

I wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których

mowa  w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamó-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać
na  Platformę  Elektronicznego  Fakturowania  na  adres  skrzynki  PEPPOL  NIP: 
7743135712.

2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4 nie wyraża zgody na wysyłanie
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2
pkt 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektro-
nicznego  fakturowania.  Przedmiotowy  zapis  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku
przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do
prawidłowego rozliczenia umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozli-
czenia na fakturę/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Za-
mawiającego na adres e-mail  agnieszka.olenderek@plock.eu najpóźniej ostatniego
dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2
pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (Dz. U. poz. 2191) o elektronicznym faktu-
rowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Lub II wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4 nie wyraża zgody na wysyłanie

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt
3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia
wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego
rozliczenia umowy.

3. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozli-
czenia na fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fak-



cie Zamawiającego na adres e-mail agnieszka.olenderek@plock.eu najpóźniej ostat-
niego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2
pkt.5d) ustawy z dnia 9 listopada 2018r. (Dz. U. poz. 2191) o elektronicznym fakturo-
waniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.

**(I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od informacji przekazanej przez Wykonawcę przed
podpisaniem umowy) 

§4
Obowiązki stron

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  przepisów  związanych  z  ochroną
danych  osobowych,  a  w  szczególności  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i
Rady (UE) nr 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.

2.  Wykonawca  podpisze  z  Zamawiającym odrębną  umowę  powierzenia  przetwarzania
danych osobowych.

3.  Strony  zobowiązują  się  wykonywać  niniejszą  umowę  z  należytą  starannością  i
sumiennością.

4. Zamawiający ma prawo do:
a) monitorowania przebiegu świadczonej usługi,
b)  dokonania  kontroli  przebiegu  i  sposobu  świadczenia  usługi  w  celu  sprawdzenia

należytego  wykonania  przez  Wykonawcę  obowiązków  wynikających  z  niniejszej
umowy, w szczególności pod kątem rzetelności, terminowości i kompletności, 

c) wezwania Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu
umowy,  w  przypadku  stwierdzonych  przez  Zamawiającego  wątpliwości/niejasności
dotyczących przedmiotu umowy.

§5***
Klauzula RODO

I wersja 
Informujemy, że:
1.  Administratorami  danych  osobowych,  w  rozumieniu  art.  4  pkt.  7  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  (dalej
„RODO”), przetwarzanych w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej umowy są:
1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
2) (drugi podmiot) z siedzibą: w ..............., przy ul. .........., 00-000 ...............

Każda ze stron jest odrębnym administratorem danych.
2.  Kontakt z inspektorem ochrony danych:

1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla (drugi podmiot) -  .......................

3.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celach  związanych  z  zawarciem  i  realizacją
umowy,  jej  obsługą,   jak  też  w  związku  z  wypełnieniem  obowiązków  prawnych
ciążących na Stronach niniejszej umowy.

4.  Odbiorcami  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz
stron.

5. Dane osobowe przechowywane będą bezterminowo jako akta kat. A. 

mailto:iod@p%C5%82ock.eu


6. Każdy ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)  ograniczenia  przetwarzania  w  przypadku  kwestionowania  prawidłowości  danych
osobowych;
4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane. 

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji
umowy.

II. Każda ze stron umowy zapozna z treścią powyższej klauzuli osoby, które w imieniu
strony będą realizowały niniejszą umowę. 

II wersja
Zgodnie z art. 13 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 Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, 09-400
Płock, pl. Stary Rynek 1.

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest
Inspektor ochrony danych – iod@plock.eu.

3.  Zamawiający  oświadcza,  że  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji
niniejszej umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.  Wykonawca  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych
osobowych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia   przetwarzania,
kiedy  kwestionuje  prawidłowość  danych  osobowych  oraz  usunięcia  danych,  kiedy
ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przechowywane będą  bezterminowo jako
akta kat. A.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie
skutkować odmową zawarcia umowy.

*** (I lub II wersja będzie miała zastosowanie w zależności od formy prawnej Wykonawcy).

§ 6
Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom,
przy czym odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za działania lub zaniechania
własne.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia objętego Umową, poda
Zamawiającemu,  nazwy,  dane  kontaktowe  oraz  przedstawicieli  podwykonawców
zaangażowanych w realizację usług objętych Umową, jeżeli są już znani. Wykonawca
powiadamia  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  w  odniesieniu  do  informacji,  o
których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także
przekazuje Zamawiającemu wymagane informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług objętych Umową.
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3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca
będzie  pełnił  funkcję  koordynatora  podwykonawców  podczas  wykonywania  usług  i
usuwania  ewentualnych  wad.  Podwykonawcę  w  stosunkach  z  Zamawiającym
reprezentuje Wykonawca.

4.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w
postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie  mniejszym  niż  Podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powołał  się  w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedkładania  Zamawiającemu  poświadczonej  za
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia  w  odniesieniu  do  umów  o
podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie  może zawierać postanowień kształtujących prawa i
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i
obowiązki  wykonawcy,  ukształtowane  postanowieniami  umowy  zawartej  między
zamawiającym a wykonawcą.

§ 7 
Klauzula poufności

Zleceniodawca  udostępnia  na  swojej  stronie  internetowej  www.zsz.plock.eu Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz pozostałe regulacje systemowe przyjęte w
Urzędzie Miasta Płocka do stosowania.

§ 8
Kary umowne, odstąpienie od umowy

1.  W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1
umowy,  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdy przypadek nienależytego
wykonania umowy.

2.  Za  nienależyte  wykonanie  umowy  strony  uznają  w  szczególności  okoliczności
zawinione przez Wykonawcę takie jak:
a)  wykonanie  przedmiotu  umowy  bez  należytej  staranności,  tj.  niezgodnie  z
wymaganiami niniejszej umowy
b)  wykonanie  przedmiotu  umowy  przez  osoby  nie  posiadające  stosownej  zgody
Zamawiającego, zgodnie z § 1 ust. 14.

3. Łączna wysokość kar umownych nie może być większa niż 30% wynagrodzenia brutto
o którym mowa w § 3 ust. 2.

4. W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych
Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego  wysokość
zastrzeżonych kar umownych ma zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

5.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kary  umownej  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku:
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a)  jeżeli  Wykonawca,  po  uprzednim  wezwaniu,  nie  zrealizuje  któregokolwiek  ze
zobowiązań wynikających z  §  1  umowy,  w terminie  10 dni  od kiedy Zamawiający
dowiedział się o braku realizacji któregokolwiek ze zobowiązań.
b) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy,  w  terminie  10  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  przypadku  rażącego
naruszenia postanowień umowy lub jej niewykonania.  W przypadku odstąpienia od
umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 2. 
c)  W  przypadku  nie  zaakceptowania  przez  Wykonawcę  zasad  prowadzenia  zajęć
zdalnych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania
informacji o braku akceptacji ze strony Wykonawcy.
d) gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2
Prawo zamówień publicznych i na warunkach w nim określonych, z uwzględnieniem
postanowień niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest
uprawniony do żądania odszkodowania,
e)  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  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 – w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony
do żądania odszkodowania.

8. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 9
Zmiany umowy

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu pod
rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art.
455  ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt
1)  ustawy Pzp możliwość zmiany postanowień Umowy określając następujący rodzaj i
zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy:
a)  Wynagrodzenia  w  przypadku  zmiany  zakresu  świadczenia  Umowy w związku  z
zaistnieniem  okoliczności,  tj.  zaistnienia  okoliczności  nadzwyczajnych,  np.  działań
wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej,  skażeń  radioaktywnych  oraz  istnieniem/zaistnieniem  epidemii/pandemii,
klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawców, 
b) Wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia  liczby uczestników kursu (zmniejszenie
max o 3 osoby).

3.  W  uzasadnionych  przypadkach  np.  zawieszenia  w  szkole  zajęć  stacjonarnych  w
związku  z  sytuacją  epidemiologiczną,  po  uzyskaniu  przez  Zamawiającego  zgody
Instytucji  Pośredniczącej,  dopuszcza  się  zmianę  formy  prowadzenia  zajęć
teoretycznych  np.  na  zajęcia  zdalne.  Zasady  prowadzenia  zajęć  zdalnych  zostaną
ustalone po uzyskaniu przez Zamawiającego wytycznych z IP i będą przedstawione
Wykonawcy w formie pisemnej do akceptacji.

4. Termin realizacji Kursu może ulec zmianie za zgodą Wykonawcy i Zamawiającego.



5.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  przypadku,  gdy  będzie  ona
wynikała z aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z epidemią Covid-19. 

§ 10
Prawa autorskie****

1. Wszelkie materiały oraz dokumenty związane z projektem powstałe w trakcie realizacji
przedmiotu umowy stworzone przez Wykonawcę stają się własnością Zamawiającego 
i  służyć  będą  m.in.  sprawozdawczości  i  dokumentacji  przebiegu  realizacji  projektu
względem umocowanych podmiotów.

2. Zamawiający informuje, że materiały i  dokumenty związane z projektem powstałe  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą być przeznaczone do publikacji i mogą
one  być  przedmiotem upowszechnienia.  Wszelkie  dane  przeznaczone  do  publikacji
muszą być uprzednio zweryfikowane przez Wykonawcę, który może zgłosić poprawki
do tekstu, w celu zapewnienia, iż publikowane dane są jasne, dokładne i w żaden
sposób nie wprowadzają odbiorcy tekstu w błąd.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  z  Zamawiającym  odrębnej  umowy
przeniesienia całości autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do
udzielania  zezwoleń  na  wykonywanie  zależnego  prawa  autorskiego,  do
nieograniczonego w czasie  korzystania i  rozporządzania  utworami wytworzonymi w
trakcie  wykonywania  usług  w  ramach  niniejszej  umowy  przez  Wykonawcę  i  jego
pracowników/podmioty zaangażowane w realizację usługi (o ile takie powstaną). 

4. Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, będzie obejmowało wszystkie znane  
w  chwili  zawarcia  umowy  o  przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  pola
eksploatacji. 

**** zapis będzie miał zastosowanie w zależności od oświadczenia Wykonawcy złożonego w ofercie.

§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Strony  dołożą  starań,  aby  rozwiązać  na  drodze  polubownej  wszelkie  spory  lub

rozbieżności,  jakie  mogą  wyniknąć  podczas  realizacji  umowy.  Jeżeli  byłoby  to
niemożliwe, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w tym kontroli instytucji
lub  organów wykonujących kontrolę  projektu,  w ramach którego  wykonywana jest
niniejsza umowa. 

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie  dostarczyć  lub  udostępnić  uprawnionym
instytucjom,  na  ich  prośbę,  wszelkie  dokumenty  dotyczące wykonywania  niniejszej
umowy.

5. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z których
dwa są dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

Zamawiający Wykonawca 

……………………………… ………………………………

Sporządziła: Dominika Rucińska (WZP)
Sprawdził formalnie:


