
 

 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Znak sprawy:  ZP 28/2018/CRW 
 Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 

Wzór umowy  
 
 

UMOWA Nr  RARR/ZP/…..……/2018 
 

 
zawarta w Rzeszowie dnia  ..................  2018 roku 
pomiędzy: 
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  
nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, Regon: 690260330, kapitał zakładowy w wysokości 
36 077 000,00 PLN, opłacony w całości; 
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
 
………………................. 
a  
………………………………………………………….. 
zwanym/ą w dalszej części niniejszej 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 2017 r., poz. 1579 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 (nr w RARR S.A. ……………………… ) zawarto umowę następującej treści: 

 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: „Przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu 

szkoleń zawodowych według potrzeb dla Uczestniczek II edycji projektu „BYĆ KOBIETĄ”, w zakresie 
części ………. 

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 
wraz z wyjaśnieniami i zmianami jego treści. 

3. Źródło finansowania Projekt „BYĆ KOBIETĄ” realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VII 
Regionalny Rynek Pracy, Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany przez szkoleniowców, którzy 
spełniają wymogi postawione przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że usługi szkoleniowe realizowane będą przez podmioty posiadające wpis 
do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze 
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względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Efektem wsparcia w postaci szkoleń jest nabycie 
kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem 
(np. certyfikatem). Przez kwalifikacje należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia się 
(kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego 
instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i 
certyfikacji. Walidacja to proces sprawdzenia czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji 
zostały osiągnięte, powinna być przeprowadzona w sposób trafny i rzetelny. Natomiast 
certyfikacja to proces, w wyniku którego uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji 
formalny dokument stwierdzający, że uzyskał określoną kwalifikację. Certyfikaty i inne dokumenty 
potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym 
środowisku, sektorze lub branży. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzanych usług podczas ich realizacji. 
 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu. 

Wykonawca nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jego kompletności, zupełności, poprawności 
sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu zamówienia z 
dochowaniem najwyższej staranności. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne oraz wszelkie niezbędne uprawnienia 
 i wiedzę wymaganą do właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami, personelem oraz środkami 
finansowymi i rzeczowymi do wykonania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,  
w tym również za zapewnienie osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia i 
spełniających wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym i uwzględniać jego uwagi  
i spostrzeżenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne 
uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania umowy. 

7.  Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w 
miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z wykonaniem umowy. 

 
§ 3 

Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie jego danych Instytucjom uprawnionym do kontroli 
prawidłowości realizacji Projektu. 
 

§ 4 
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio  
do Podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
 na zasadzie ryzyka. 
 

§ 5 
Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.01.2019 r.  

Termin pośredni, dotyczący realizacji szkoleń: od daty zawarcia umowy do 14.01.2019 r. 
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§ 6 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie  
z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 w maksymalnej wysokości wynikającej z oferty przyjętej przez 
Zamawiającego t.j. kwoty ……… zł brutto (słownie: ……………………. złotych brutto). 

2. Cena jednostkowa szkoleń wynosi  
 

l.p. Część … Cena brutto w zł za 
1 Uczestnika 

Liczba 
Uczestników 

Cena brutto w zł 
za całość dla 
danej części 

1 Cz...Moduł szkoleń ……..    

2 Cz...Moduł szkoleń ……..    

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie wyliczone poprzez pomnożenie faktycznej liczby 
Uczestników biorących udział w szkoleniu (danym module szkoleń) oraz kosztów przeszkolenia 
jednego Uczestnika danego szkolenia.     

4. W sytuacji rezygnacji Uczestnika Projektu w trakcie szkolenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
pełne wynagrodzenie za liczbę osób, które rozpoczęły udział w danym szkoleniu.  

5. Cena jednostkowa brutto jest niezmienna do końca realizacji zamówienia. 
6. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z wyszczególnieniem na niej modułu szkolenia oraz 

liczby przeszkolonych Uczestników. 
7. Cena brutto wskazana w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
o zamówieniu w tym w szczególności koszty pracy szkoleniowców, materiałów szkoleniowych,  
sprzętu, lokalu, opracowań, dokumentacji, ankiet, testów, ubezpieczenia, ewentualnych badań 
lekarskich,  opłat, uzgodnień, dojazdów szkoleniowców oraz inne koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami. 

8. Kwota wskazana w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za wszystkie czynności niezbędne 
do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia 
wszystkich warunków związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych, nie mógł przewidzieć wszystkich 
czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 

9. Zamawiający nie udziela zaliczek. 
 
 

§ 7 
1. Rozliczenie będzie się odbywało po wykonaniu i odebraniu każdej części przedmiotu umowy w 

oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę.  

2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół wykonania usługi podpisany przez obie strony. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy,  
w terminie do 30 dni od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w fakturze 
Wykonawcy. 

6. Przez datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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7. Za opóźnienie w zapłacie faktur Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej. 
 
 

§ 8 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość praw autorskich do dzieła, tj.: opracowanych, 

wykonanych materiałów szkoleniowych oraz prezentacji, ankiet, testów o których mowa w 
opisie przedmiotu zamówienia w ramach wynagrodzenia zaoferowanego w ofercie i ujętego w 
umowie. 

2. Prawo do rozpowszechniania przez Zamawiającego dzieła wykonanego przez Wykonawcę 
obejmuje wszelkie pola eksploatacji, znane w chwili zawierania umowy, a w szczególności: 

a) utrwalanie dzieła oraz zwielokrotniania dzieła i /lub jego części, wytwarzanie każdą możliwą 
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 
wykonywania odbitek, wydruku w różnych technologiach, itp.; 
b) wprowadzanie dzieła do pamięci komputera; 
c) reprodukcję dzieła w formie elektronicznej lub papierowej; 
d) rozpowszechnianie dzieła w sieci Internet lub na nośnikach elektronicznych, takich jak płyty CD, 
DVD, Blue-ray, Flash, pendrive; 
e) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 
użyczenia; 
f) przerabiania dzieła; 
g) komponowanie dzieła lub jego fragmentów wraz z innymi elementami;  
h) w zakresie rozpowszechniania dzieła poprzez: udostępnienie dzieła Uczestnikom Projektu w 

wersji elektronicznej (bez względu na formę plików) i/ lub wydruku, publiczne udostępnianie, 
w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, targach, konferencjach, przy prezentacji  

     i reklamie w mediach, utrwalanie dzieła, utrwalanie na nośnikach elektronicznych, 
wprowadzanie dzieła do pamięci komputera, publikacji w takich formach wydawniczych jak 
książki, albumy, broszury, foldery, publikacje prasowe, a także wystawianie, wyświetlanie, 
odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistniania, 
reprodukcję dzieła w formie elektronicznej lub papierowej, rozpowszechnianie dzieła w sieci 
Internet lub na nośnikach elektronicznych, takich jak płyty CD, DVD, Blue-ray, Flash, pendrive, a 
także przerabianie dzieła, komponowanie dzieła lub jego fragmentów wraz z innymi 
elementami. 

3) Wykonawca nie może odmówić zgody na rozpowszechnianie wykonanego dzieła na polach 
eksploatacji, które były nieznane w dacie składania oferty /zawierania umowy. Na wezwanie 
Zamawiającego zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego w ramach przewidzianego ofertą i 
umową wynagrodzenia prawa autorskie na polach eksploatacji nie wymienionych w niniejszym 
opisie przedmiotu zamówienia. 

4) Za rozpowszechnianie wykonanego przez Wykonawcę dzieła, nie przysługuje mu żadne inne   
wynagrodzenie, poza wynagrodzeniem określonym w umowie. 

5) Prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich przysługuje wyłącznie   
Zamawiającemu. 

6) Zamawiający może wykonywać tłumaczenia opracowanego dzieła na różne wersje językowe bez 
konieczności uzyskania osobnej zgody ze strony Wykonawcy. 

7) Zamawiający może wykonywać zmiany projektu graficznego opracowanego dzieła bez 
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konieczności uzyskania osobnej zgody ze strony Wykonawcy. 
8) Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne doświadczenie i kwalifikacje umożliwiające 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się zachować należytą 
staranność w celu rzetelnego zrealizowania powierzonych mu zadań. 

 
 

§ 9 
Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn.:  
„BYĆ KOBIETĄ” na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca nie może odmówić podpisania tej 
umowy;  

 
§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca – w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 
2) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania obowiązków umownych przez 

Wykonawcę – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
do wysokości 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Zamawiający – w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. 

3. Kary umowne do których zapłacenia zobowiązany będzie Wykonawca mogą być potrącane przez 
Zamawiającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę lub na podstawie wystawionej noty 
obciążeniowej określającej wysokość kary, po złożeniu stosownego oświadczenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 
otrzymana pisemnego wezwania Zamawiającego. 

5. Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia wierzytelności przysługującej 
Zamawiającemu z tytułu kar umownych z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy na podstawie 
niniejszej umowy. 

 
§ 11 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy 
podwykonawcy. 

2. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

 
 

§ 12 
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych  
w Kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. 
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§ 13 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających  
z niniejszej Umowy, w tym także w zakresie prawa do wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

 
 

§ 14 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w treści niniejszej 

umowy. Poza przypadkami wymienionymi w paragrafach poprzedzających: 
a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

- Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, 

-   Wykonawca wykonuje usługi wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, oraz nie stosuje się 
do decyzji Zamawiającego, 

-   Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, 
-  w przypadku 3-krotnego braku akceptacji szkoleniowca, co ma przełożenie na planowane 

terminy realizacji szkoleń. 
b) 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: 
a) dokonania odbioru wykonanych usług oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób wykonanych usług. 

4. 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. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji gdy Zamawiający nie pozyska do projektu 
wystarczającej liczby osób – UP, dla których będzie mógł realizować wsparcie w ramach Projektu 
objęte przedmiotem zamówienia, a Zamawiający nie zdecyduje się na realizację przedmiotu 
zamówienia dla mniejszej liczby osób - UP. O fakcie rozwiązania umowy wystarczy jednostronne 
poinformowanie Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 
fakcie rozwiązania umowy, w chwili gdy będzie miał ostateczną pewność, że usługa nie będzie 
mogła być zrealizowana. 
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§ 15 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym: 

a) zmiany wynagrodzenia: 
b) zmiany terminu realizacji: Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w 

przypadku: 
-  trwania procedury udzielenia zamówienia publicznego uniemożliwiającej realizację   
przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Ogłoszeniu o zamówieniu – 
odpowiednio o liczbę dni o którą przedłużyła się procedura pod warunkiem, że realizacja 
zamówienia w pierwotnych terminach jest niemożliwa.  

 -    gdy będzie tego wymagała prawidłowa realizacja projektu; 
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, 

oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe 
itp.); 

- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację 
przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w Ogłoszeniu o zamówieniu; 

- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje 
społeczne, działania militarne itp.); 

- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 
c) zmiany harmonogramu realizacji umowy; 
d) zmiany liczby osób (Uczestników Projektu) dla których ma być wykonana usługa objęta 

przedmiotem zamówienia, na skutek rezygnacji UP z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z 

przyczyn dotyczących UP;  

e) zmiany terminu i zasad płatności: 

- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego 
niezależnych; 

- zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych  
na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w 
nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).  

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego 
zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 
Wykonawcy do ich dokonania. 

3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą 
zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 

4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 16 
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. 



 

 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w …..... jednobrzmiących egzemplarzach - trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i …..... egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
Zamawiający:          Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


