
 

 

 

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

 

UMOWA nr………………. 

 

zawarta w dniu ……………… 2019 r. w Rzeszowie, 

 

pomiędzy:  

 

Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie,  

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000008207; NIP 813-00-10-538, Regon 690260330, kapitał zakładowy 

w wysokości 27 581 000,00 PLN, opłacony w całości,  

reprezentowaną przez:  

1………………………………….. 

2………………………………… 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

 

a  

..........................................................................  

reprezentowanym przez:  

1. …………………………………………………. 

2. …………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

społeczne w rozumieniu art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), którego wartość zamówienia nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro, z uwzględnieniem 

art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach jednej 

edycji Szkoły Liderów: zapewnienie trenerów oraz zapewnienie materiałów dydaktycznych 

dla uczestników projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej 

w subregionie II”. 
 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, powyżej realizowany jest w ramach 

projektu pn.:  

- „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

- Informacje o projekcie:  

Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet VIII – Integracja społeczna. 

Numer i nazwa Działania: Działanie 8.5 – Wspieranie sektora ekonomii społecznej  

w regionie. 

Instytucja, w której został złożony wniosek: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Nr konkursu:RPPK.08.05.00-IP.01-18-007/16 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. 

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie – subregion II – powiaty: 

mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz Miasto 

Tarnobrzeg. 

Nazwa Beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

- Umowa o dofinansowanie nr RPPK.08.05.00-18-0001/16-00  



 

 

zawarta w dniu 28.02.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, 

ul. Naruszewicza 11, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie.  

3. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminach i zgodnie z 

warunkami wyczerpująco określonymi w Szczegółowym opisie i zakresie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu wraz z ewentualnymi 

wyjaśnieniami i zmianami jego treści.  

4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiemu 

Urzędowi Pracy w Rzeszowie) oraz innym podmiotom upoważnionym do kontroli 

realizacji projektu, wgląd do prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji szkoleń 

uczestników projektu oraz umożliwi monitorowanie i kontrolę przez Zamawiającego 

prowadzonych zajęć.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu informacji  

o prowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy  

w Rzeszowie) oraz inne uprawnione podmioty kontrolach realizacji projektu – 

niezwłocznie po powzięciu przez Wykonawcę wiadomości w tym zakresie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia i przechowywania 

wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy oraz udostępnienia ich 

instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli. 

 

§ 2 

 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca z zastrzeżeniem ust. 3 otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej kwoty …………………… zł brutto (słownie: 

……………………………), wyliczonej zgodnie z ceną wskazaną w ofercie, obejmującą 

wykonanie usługi objętej przedmiotem umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

za przeprowadzenie usługi szkoleniowej przez dwóch trenerów prowadzących Szkołę 

Liderów oraz za faktycznie wydane materiały dydaktyczne dla uczestników Szkoły 

Liderów. 

2. Cena brutto za wykonanie usługi objętej przedmiotem umowy podana w ofercie, 

obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Kwota za wynagrodzenie 

trenerów prowadzących Szkołę Liderów oraz kwota za jedną sztukę materiałów 

dydaktycznych dla każdego uczestnika Szkoły Liderów jest niezmienna do końca 

realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne:  

1) za faktycznie zrealizowany przedmiot umowy, stwierdzony protokołem odbioru 

akceptowanym przez obie strony umowy, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wraz z fakturą, 

2) na podstawie faktur VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturach,  

w terminie do 30 dni od daty skutecznego doręczenia, prawidłowo wystawionej faktury 

VAT lub rachunku. 

4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi uwzględniać rozbicie na niżej wskazane 

pozycje budżetu projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej 
w subregionie II”: 

a) wynagrodzenie dwóch trenerów za jedną edycję Szkoły Liderów z wyszczególnieniem 
liczby godzin szkoleniowych przeprowadzonych podczas jednej edycji, 

b) koszt materiałów dydaktycznych faktycznie wydanych uczestnikom Szkoły Liderów.  

5. Fakturowanie i płatność nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia, który odbędzie 

się w październiku 2019 r. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury lub rachunku w terminie do  

7 dni kalendarzowych od daty odbioru usług wynikających z przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający nie udziela zaliczek.  

8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności 

przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.  

 

 

 

§ 3 



 

 

 

1. Usługa szkoleniowa stanowiąca przedmiot umowy realizowana będzie w miesiącu 

październiku 2019 r. 

2. Dokładna data przeprowadzenia Szkoły Liderów będzie  decyzją Zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o terminie i miejscu realizacji 

Szkoły Liderów na minimalnie tydzień przed jej rozpoczęciem. 

3. Usługa szkoleniowa będzie prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, która 

spełniać będzie szczegółowe wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

4. Personalia osób mających prowadzić szkolenia z zakresu Szkoły Liderów stanowią 

hermetyczny krąg i to jedynie ww. osoby mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe. 

Niedopuszczalny jest udział jakiejkolwiek innej osoby, bez powiadomienia i zgody 

Zamawiającego.  

5. Szkolenia mogą być prowadzone przez ww. osoby rotacyjnie, jednak Zamawiający 

zobowiązuje Wykonawcę do ostatecznego przedstawienia dwóch sylwetek osób 

prowadzących, na tydzień przed rozpoczęciem edycji Szkoły Liderów. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenia stanowiące przedmiot Umowy 

z dołożeniem najwyższej staranności przewidzianej dla usług objętych niniejszą 

Umową.  

2. W przypadku spowodowania szkód osobom trzecim, na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane niewłaściwym wykonywaniem usług oraz 

jest zobowiązany do naprawienia w pełnej wysokości wyrządzonych szkód osobom 

trzecim. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w ramach 

prowadzonej przez niego usługi. 

 

§ 5 

 

1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do Podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 

50% łącznej kwoty brutto umowy, określonej w § 2 ust. 1, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, a także jej określonej części 

w wysokości 15% łącznej kwoty brutto Umowy, określonej w § 2 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w umowie, 

3) za wykonywanie przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z niniejsza umową, 

przepisami prawa lub wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

lub szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w wysokości 20% łącznej kwoty 

brutto, określonej w § 2 ust. 1 za każdorazowe stwierdzenie nieprawidłowości. 

 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych 

jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie 

do wartości powstałej szkody.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy 

zapłacie faktury/rachunku dotyczącej realizacji umowy. 



 

 

4. Zamawiający może potrącić wymagalne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy na 

podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary, po złożeniu 

stosownego oświadczenia. 

5. Zamawiającemu przysługuje względem Wykonawcy roszczenie o regresowe 

naprawienie wszelkich szkód wyrządzonych osobom trzecim wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez niego usług będących przedmiotem umowy. 

 

§ 7 

 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w treści 

niniejszej umowy: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, 

b) Wykonawca wykonuje usługi wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy  

i Szczegółowym opisem i zakresem przedmiotu zamówienia, nie stosuje się do 

wymagań Zamawiającego lub też zadanie realizowane jest przez osobę bez 

stosownych kwalifikacji/ uprawnień, 

c) Wykonawca opóźnia się z realizacją zamówienia lub części zamówienia tak, że 

terminy wynikające z niniejszej umowy nie będą mogły być dotrzymane. 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania 

Wykonawcy terminu dodatkowego. Odstąpienie od umowy nie powoduje 

odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego, 

d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

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 tym przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

e) w przypadku nie przyznania lub utraty dofinansowania ze środków UE. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje 

w zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktury ponad 30 dni i mimo dodatkowego 

wezwania do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wezwania. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia zajścia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

1) dokonania odbioru wykonanych usług oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób wykonanych 

usług. 

§ 8 

 

Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1) podczas procesu rekrutacji uczestników Szkoły Liderów nie uzyskał wymaganej 

minimalnej liczby uczestników tj. 15 osób – rekrutacja trwa do 20 września 2019 r. 

2) W przypadku o którym mowa w ust. 1 – Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy 

żadnej formy wynagrodzenia. 

 



 

 

§ 9 

1. Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych Uczestników 

Projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” 

na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca nie może odmówić podpisania tej umowy.  

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu realizacji 

obowiązków wynikających z udzielonego zamówienia.  

 

§ 10 

1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów, o których mowa w §3 ust. 1, 

w przypadku zmian wprowadzonych w harmonogramie realizacji projektu 

wymienionego w § 1 ust. 2. W tym celu przygotowany zostanie aneks do umowy, 

aktualizujący okresy realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę  

w przypadku:  

1) wystąpienia siły wyższej,  

2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy, 

3) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Strony zobowiązuje się wzajemnie powiadamiać na piśmie o wszelkich zmianach 

rzutujących na istniejący stosunek Umowny w szczególności takich jak:  

    1) zmiana siedziby lub adresu, 

2) zmiana rachunku bankowego. 

 

§11 

 

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało 

spowodowane siłą wyższą. Pod pojęciem siły wyższej Strony niniejszej umowy 

rozumieją zdarzenie 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. 

 

§ 12 

 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach przysługującemu mu wynagrodzenia do 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach 

realizacji zajęć i na rzecz Zamawiającego, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz 

Zamawiającego na korzystanie z ww. utworów oraz uiszczeniem ewentualnych opłat z 

tego wynikających. 

 



 

 

§ 13 

 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: ........... 
tel. …….., e-mail: ……………   

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest: ........... 

tel. …….., e-mail: …………… 

3. Zmiana osób wskazanych do kontaktu nie stanowi zmian postanowień niniejszej 

umowy i nie wymaga jej aneksowania. 

 

§ 14 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

 

 


