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                                                                                                                               ZAŁĄCZNIK NR … 

 

WZÓR UMOWY 

UMOWA NR…. 

 

Zawarta w dniu ………………………………………….. r. w Gliwicach 

 

Pomiędzy: 

Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego łącznie 

działają: 

1. 

2. 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w ……………………………………………………………, NIP …………………………………., 

wpisanym do rejestru pod numerem ………………………………….,  

reprezentowanym przez …………………………………………………............................... 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym 
w rozdziale 6 działu III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843), zostaje zawarta umowa następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§1. 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczniów i nauczycieli, 

organizowanego w ramach projektu pn. „Mechanika najwyższych lotów” w zakresie: 

Kurs mechaników samolotów ultralekkich 

a) Liczba grup: 1 

b) Łączna liczba osób objętych kursem: 2 

c) Łączna liczba godzin zajęć: ………… godzin, w tym ………….. godzin teoretycznych, ……………… 

godzin praktycznych na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 

2. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu umowy zostały zawarte w § 2.  

3. Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 11. 

„Wzmocnienie potencjału edukacyjnego” Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 

11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

 

TERMIN REALIZACJI I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

§2. 

1. Niniejsza umowa jest realizowana od daty jej zawarcia do daty zakończenia kursu wskazanego  

w § 1. ust. 1 dla ostatniej z przewidzianych grup uczestników/uczestniczek projektu – nie później 

jednak niż do 30.11.2020 r. 
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje do należytego 

wykonania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności będących przedmiotem umowy 

z należytą starannością oraz do czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy. 

4. Data rozpoczęcia realizacji kursu winna być uzgodniona i zaakceptowana przez Odbiorcę usługi –

Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. S. Roweckiego „Grota” w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 

24A reprezentowany przez Dyrektora. 

5. Dokładne daty rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych grup będą zależały od decyzji Odbiorcy 

usługi. 

6. Wykonawca zapewni salę szkoleniową z odpowiednim zapleczem technicznym umożliwiającym 

właściwe przeprowadzenie szkolenia. Kursy będą odbywały się od poniedziałku do piątku w 

godzinach wskazanych przez Odbiorcę usługi. Za zgodą Odbiorcy usługi zajęcia mogą odbywać 

się również w weekendy oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów 

7. Wykonawca zapewni jednakowy dostęp do sprzętu dydaktycznego każdemu uczestnikowi kursu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zajęć zgodnie z miesięcznym harmonogramem 

form wsparcia opracowanym w uzgodnieniu z Odbiorcą usługi. 

9. Odbiorca usługi zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć i przesunięcia odwołanych zajęć 

na inny termin, za trzydniowym uprzedzeniem Wykonawcy w formie pisemnej, faksem lub za 

pomocą poczty elektronicznej. W przypadku przesunięcia zajęć suma godzin zajęć nie ulegnie 

zmniejszeniu, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia ani dodatkowe wynagrodzenie 

z tego tytułu. 

10. Wykonawca zezwoli osobom upoważnionym przez Odbiorcę usługi na udział w zajęciach 

w każdym czasie, w celu przeprowadzenia oceny realizacji usługi. 

11. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca prowadzenia zajęć. 

12. Zamawiający ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową w celu 

weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotów trzecich przy realizacji zamówienia 

w zakresie, w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne do realizacji zamówienia, poprzez 

żądanie przedstawienia w szczególności np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy 

Wykonawcą a podmiotami trzecimi oraz umowy współpracy pomiędzy nimi. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) przedstawienia do akceptacji Odbiorcy usługi programu zajęć w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy; 

2) prowadzenia pełnej dokumentacji, tj. dziennika zajęć dla grupy, 

3) uczestnictwa w zaplanowanych przez Odbiorcę usługi spotkaniach z kadrą, jeśli Odbiorca 

usługi uzna takie uczestnictwo za konieczne (Wykonawca będzie informowany 

z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie spotkania); 

4) niezwłocznego informowania Odbiorcy usługi (do 2 dni od daty zajęć) o nieobecnościach 

uczestników na zajęciach, informacja taka powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na 

adres: ………………………………………………………………….. 

5) wydania zaświadczeń lub certyfikatów dla uczestników kursu (1 oryginał i 1 kopia poświadczona 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). 

 

 

14. Zakres tematyczny kursu:  

 

Kurs dla mechaników samolotów ultralekkich dla nauczycieli 

mailto:poczta@gce.gliwice.pl
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Szkolenie mechaników lotniczych samolotów ultralekkich powinno realizować procedury szkolenia 
do świadectwa kwalifikacji „MM”:  
- z uprawnieniem podstawowym TM(A) dotyczącego samolotu do 495 kg jako całości. 

Minimalny zakres tematyczny kursu: 

I. szkolenie teoretyczne:  
a) prawo - w zakresie techniki lotniczej  
b) człowiek, możliwości i ograniczenia  
c) nauki techniczne i ogólna wiedza o statku powietrznym  
d) technika lotnicza dot. statku powietrznego  
e) obsługa techniczna st. Powietrznego  
f) bezpieczeństwo obsługi statku powietrznego 

II. szkolenie praktyczne:  
a) wykorzystanie instrukcji obsługowych;  
b) identyfikacja i umiejscowienie podzespołów oraz ich demontaż i montaż;  
c) posługiwanie się odpowiednimi narzędziami i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi, narzędziami, 
materiałami, częściami i podzespołami zamiennymi w sposób wykluczający możliwość  pozostawiania 
obcych przedmiotów na obsługiwanym statku powietrznym lub w jego zespole;  
d) utrzymywanie właściwego porządku na stanowisku pracy oraz zachowanie czystości;  
e) zachowanie wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego;  
f) dbałość o zdatność statku powietrznego;  
g) dokonanie przeglądu po zakończeniu obsługi;  
h) dokumentowanie poszczególnych operacji przeglądu lub obsługi oraz wpisywanie poświadczeń 
obsługi do dokumentów pokładowych statku powietrznego; 

Wykonawca powinien: 
1) zapewnić uczestnikom ubezpieczenie OC na czas szkolenia i egzaminu państwowego; 
2) zapewnić uczestnikom odpowiednie badania lekarskie na swój koszt; Wykonawca ma obowiązek 
umówienia wizyt u lekarza specjalisty uprawnionego do wydawania orzeczenia zgodnego z wymogami 
szkolenia; koszt badań ponosi Wykonawca; w sytuacji, gdy badania te będą odbywały się poza 
Gliwicami Wykonawca ma obowiązek zapewnić również dowóz i opiekę nad grupą kursantów;  
3) użyczyć niezbędny sprzęt na potrzeby przeprowadzenia egzaminów; 
4) przekazać wszystkie niezbędne dokumenty kursantów do zapewnienia terminu egzaminu 
państwowego dla każdego uczestnika kursu w czasie jego trwania;  
5) pokryć koszty egzaminu państwowego; 
6) dysponować odpowiednim zapleczem technicznym właściwym do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. 
 
Wymagane wyposażenie, które umożliwia przeprowadzenie szkolenia: 
 

1. Samolot ultralekki. 
2. Modele podzespołów samolotu ultralekkiego. 
3. Instrukcje obsługowe. 
4. Dokumenty pokładowe statku powietrznego. 
5. Prezentacje multimedialne układów samolotu ultralekkiego. 
6. Narzędzia i przyrządy pomiarowe niezbędne do obsługi i naprawy samolotu ultralekkiego. 

 

15. Po zakończeniu kursu uczestnik/uczestniczka musi otrzymać zaświadczenie lub certyfikat 

potwierdzający ukończenie kursu. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu powinno być 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z (Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) Dopuszcza się 

wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu na drukach własnych z zastrzeżeniem, że 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzzha3ti
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zaświadczenie musi zawierać wszystkie elementy zaświadczenia, którego wzór zawiera 

przywołane rozporządzenie. Dodatkowo zaświadczenia powinny być opatrzone znakiem funduszy 

europejskich z nazwą programu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny 

według wzoru zamieszczonego na stronie:  

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018. 

 

16. Wykonawca zapewni przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na 

etapie realizacji kursu. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

§3. 

1. W celu realizacji niniejszej umowy Odbiorca usługi powierzy Wykonawcy dane osobowe uczestników 

kursu zawodowego, o którym mowa w §1 ust.1. 

2. Powierzenie danych osobowych odbędzie się na podstawie odrębnej umowy, zawartej pomiędzy 

Odbiorcą usługi a Wykonawcą. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zachowania tajemnicy oraz zabezpieczenia danych 

osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) oraz zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§4. 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy ustalone za realizację przedmiotu umowy na warunkach 

określonych w § 1 i § 2 nie przekroczy kwoty brutto: ……………zł (słownie: 

……………………………………), w tym wartość netto w wysokości: …………………...…… zł  

(słownie:…………………………………………) i podatek VAT w wysokości: ……......zł (słownie: 

……………………..) i stanowi iloczyn liczby uczestników oraz wynagrodzenia brutto za jednego 

uczestnika kursu. Wynagrodzenie za jednego uczestnika:…………. zł brutto (słownie:……………… 

zł) w tym wartość netto w wysokości: ………….. zł i podatek VAT w wysokości: ………… zł.  

1* Maksymalne wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy na warunkach określonych 

w § 1 i § 2, stanowiące wartość należną Wykonawcy nie przekroczy kwoty: ……………zł (słownie: 

……………………………………) i stanowi iloczyn liczby uczestników oraz wynagrodzenia za 

jednego uczestnika kursu. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za jednego uczestnika:…………. zł 

(słownie………………… zł); całkowite wynagrodzenie za jednego uczestnika wynosi: ………….. zł, 

w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Odbiorca usługi 

w kwocie:……………… zł. Całkowita wartość umowy wynosi: ………………….. zł (słownie: 

..……………….. zł), w tym wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Odbiorca usługi 

w kwocie: ……………….… zł. 

1** Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na realizację przedmiotu umowy na 

warunkach określonych w §1 i 2 nie przekroczy kwoty brutto: ……………zł (słownie: 

……………………………………) i stanowi iloczyn liczby uczestników oraz wynagrodzenia brutto za 

jednego uczestnika kursu. Wynagrodzenie za jednego uczestnika:…………. zł brutto 

(słownie………………… zł).  

2. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 

ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_od_1_stycznia_2018
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w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 

 

2* W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana 

w ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1* nie 

ulegnie zmianie. 

2** Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1** zamawiający dokona wszelkich potraceń 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a których płatnikiem będzie Zespół Szkół 

Samochodowych im .Gen .S. Roweckiego” Grota”. 

3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy określona w ust. 1/1*/1** zawiera wszelkie koszty ponoszone 

przez Wykonawcę, w związku z realizacją przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, 

tj. wszystkie koszty, bez których należyte wykonanie zamówienia byłyby niemożliwe.  

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT/fakturę*/rachunek** po zakończeniu kursu. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT/fakturę*/rachunek** na: Nabywca: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 

21, 44-100 Gliwice, NIP 6311006640; Odbiorca usługi: Zespół Szkól Samochodowych im. Gen. S. 

Roweckiego „Grota” ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT/faktury*/rachunku** będzie doręczenie Odbiorcy usługi 

dokumentów wyszczególnionych w § 2 ust.13 pkt 2) i 6), uznanych przez odbiorcę usługi za 

kompletne i nie budzące zastrzeżeń. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w banku ….. nr rachunku:…..,  

w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT/faktury*/rachunku** (z uwzględnieniem ust. 

21**) do siedziby Odbiorcy usługi (płatnika): do Zespołu Szkól Samochodowych im. Gen. S. 

Roweckiego „Grota”, ul. Kilińskiego 24a, 44-122 Gliwice albo dostarczenia faktury VAT/faktury* za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno- prywatnym. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawców – warunkiem 

dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury VAT/faktury*/rachunku** oświadczenia Wykonawcy  

o treści załącznika nr 1. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę z udziałem podwykonawców – warunkiem 

dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury VAT/faktury*/rachunku** oświadczenia Wykonawcy  

o treści załącznika nr 2 oraz oświadczenia Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy o treści 

załącznika nr 3. 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności lub numerem rachunku bankowego 

wskazanych w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych) 

a  wskazanych w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin/ numer rachunku 

określony w umowie. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym 

umową. 

13 *** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

14*** W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 1/1*/1** z tytułu zawartej umowy, Wykonawca przedłoży w terminie wyznaczonym 

przez Odbiorcę usługi oryginał ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Wykonawcy. 

Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza 

przysięgłego. 

15. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 631-10-06-640. 
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16**** Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem 

firmowym/osobistym.1 

17***** Odbiorca usługi może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności. 

18***** W przypadku realizacji przez Odbiorcę usługi płatności, o której mowa w ust. 17***** Odbiorca 

usługi przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w ust. 7 w terminie wskazanym w ust. 7 (z uwzględnieniem ust.6), zaś wartość 

podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

19.******Odbiorca usługi przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 7 w terminie wskazanym w ust. 7 (z uwzględnieniem 

ust. 6). 

20. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

21.** Wykonawca oświadcza, że na realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, 

przeznaczy nie więcej niż ………… godzin. 

22.** Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia wraz z rachunkiem za wykonanie umowy, 

oświadczenia o liczbie godzin faktycznie przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Przedłożenie wskazanego powyżej oświadczenia jest 

warunkiem zapłaty za wykonanie umowy. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE UMOWY 

§5. 

1. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił 

do realizacji umowy lub gdy jedna ze stron zaniechała realizacji obowiązków wynikających z umowy. 

2. W obydwu przypadkach, o których mowa w ust. 1 odpowiednio Zamawiający lub Wykonawca jest 

zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań umownych ze 

wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje, jeżeli 

pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu Strona nie przystąpiła do realizacji obowiązków 

umownych. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni od upływu 

terminu wyznaczonego w wezwaniu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy przedmiot umowy jest 

realizowany niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zawartymi w §2. Wypowiedzenie 

zostanie dokonane w takim przypadku ze skutkiem natychmiastowym po stwierdzeniu trzeciego lub 

każdego następnego naruszenia wytycznych zawartych w umowie. 

4. Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy 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; odstąpienie od 

umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. 

5. Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

powinno zawierać uzasadnienie. 

 

ZMIANY UMOWY 

§6. 

1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian 

zawartej umowy: 

                                                           
1 Zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą 
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1) zmniejszenie łącznej liczby osób objętych kursem określonej w §1 ust. 1, a w konsekwencji 

obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1/1*/1**, 

2) zmiana osób wskazanych w §9 ust. 3 (bez zmiany wynagrodzenia) lub zwiększenie liczby 

osób prowadzących kurs wskazanych §9 ust. 3 (bez zmiany wynagrodzenia) – pod 

warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu, 

o którym mowa w § 10 ust. 1 oraz posiadały uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie nie 

gorsze niż to wskazane w ofercie Wykonawcy; 

3) zmiana postanowień umowy w przypadku zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji 

Zarządzającej/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; 

4) zmiana zakresu usług, który Wykonawca powierzy podwykonawcom, w przypadku 

wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (bez 

zmiany wynagrodzenia); 

5) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu usług przeznaczonych do wykonania 

przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania pod 

nazwą: „Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów  i nauczycieli organizowanych 

w ramach projektu pn.:”Mechanika najwyższych lotów”, współfinansowanego przez  Unię 

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020” (oznaczenie sprawy: ZA.271.92.2019) Wykonawca nie przewidział zakresu 

usług, którego wykonanie powierzy podwykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia); 

6) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 4 

ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem 

obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie 

ulegnie zmianie/w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość 

umowy wskazana w §4 ust. 1* ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, 

o którym mowa w §4 ust. 1*nie ulegnie zmianie. 

2. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

3.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie ust. 1 pkt. 2) 

Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego na piśmie w terminie nie później niż 21 dni 

przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić 

wniosek bez biegu. 

 

KARY UMOWNE 

§7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy: 

1) w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1/1**/ maksymalnego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w §4 ust. 1* powiększonego o podatek 

VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający* - za odstąpienie od umowy z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

2) w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1/1**/ 

maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w §4 ust. 1* 

powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający* - 

w przypadku niezrealizowania wymaganej ilości godzin dla kursu; 

3) w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 

1/1**/maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w §4 ust. 1* 

powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający* - za zwłokę  
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w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w realizacji zapisów umowy lub 

nieprawidłowości w prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w §2 ust. 

13 pkt.2); 

4) w wysokości 100 zł za każdy przypadek naruszenia zobowiązania Wykonawcy, o którym 

mowa w §2 ust. 8; 

5) w wysokości 1000,00 zł – w przypadku nie zastosowania się do żądania Zamawiającego 

określonego w § 2 ust. 12. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za 

które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia 

określonego w §4 ust. 1/1**/maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

określonego w §4 ust. 1* powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 

Zamawiający*. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktur VAT/faktur*/rachunków** 

wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy.  

4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, strony maja prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary określone w tym 

paragrafie nie pokrywają szkód. 

5. Łączna wartość kar umownych, za wyjątkiem kary, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) nie przekroczy 

50% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1/1**/50% maksymalnego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1*, powiększonego o podatek 

             VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający*. 

 

PODWYKONAWCY2 

§8. 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem 

podwykonawcy:………………………………….……..,  

w zakresie:……………………………………………………………… 

2. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 1 jest przedstawienie 

dokumentu, potwierdzającego uregulowanie należności wobec podwykonawcy/ dalszego 

podwykonawcy, o treści załączników nr 2 i 3.  

3. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje się podać 

Odbiorcy usługi, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców, o których mowa w ust. 1 i osób do kontaktów z nimi, o ile są już znane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się informować Odbiorcę usługi o wszelkich zmianach danych,  

o których mowa w ust. 3 poprzez pisemne powiadomienie Odbiorcy usługi. 

5. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

 

NADZÓR NAD REALIZACJA UMOWY 

§9. 

1. Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Zamawiającego:…………………………..,  

tel. ……………,fax…………………., adres e-mail ……………………………………………..  

(a w razie nieobecności pracownik pełniący zastępstwo). 

2. Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Wykonawcy:…………………………….…..,  

tel. ……………,fax…………………., adres e-mail …………………………………………….. 

      3.   Kadra dydaktyczna wyznaczona do realizacji zamówienia: 

                                                           
2 Zapisy § 8 dotyczą sytuacji, kiedy Wykonawca wskaże, że zamówienie zrealizuje przy udziale podwykonawców. 
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           ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§10 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ogłoszeniem o zamówieniu wraz z załącznikami 

w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 

uczniów  i nauczycieli organizowanych w ramach projektu pn.:”Mechanika najwyższych lotów”, 

współfinansowanego przez  Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” (oznaczenie sprawy:  ZA.271.92.2019) 

zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz 

wszystkimi jej ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

ustawy Kodeks cywilny. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

5. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) załącznik nr 1 – wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy bez 

udziału Podwykonawców; 

2) załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy z wykazem podmiotów 

uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy; 

3) załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 

4) załącznik nr 4** - wzór oświadczenia Wykonawcy o liczbie godzin faktycznie 

przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy; 

5) załącznik nr 5 – wzór oświadczenia dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej **. 

___________________________________________________________________________ 
* dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany będzie rozliczyć Zamawiający 
** dotyczy umów na świadczenie usług zawartych z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej 
*** dotyczy umów na świadczenie usług zawartych z kontrahentem zagranicznym 

**** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT 
***** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy 
Wykonawcy 
****** dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktury VAT na rachunek osobisty 
Wykonawcy 

 

 

 

  Zamawiający:         Wykonawca: 

 

             ……………………………………………             ………………………………………… 

         

            ………………………………………….    


