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UMOWA Nr  …………………………………. 

zawarta w dniu ……………………. 2021 roku w Poznaniu pomiędzy: 

Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” z siedzibą w Poznaniu (kod 60-758) przy ul. 

Grottgera 16/2, NIP: 779-23-26-079, zwaną w treści umowy "Zamawiającym", 

reprezentowaną przez Radosława Szarleję – Prezesa, 

a 

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

…………….z siedzibą 

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

.., 

NIP …………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez 

……………… 

 

Przedmiot umowy i termin realizacji zamówienia: 

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w aktualnych 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020. Oferta Wykonawcy złożona w tym postępowaniu stanowi integralną 

część umowy. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, tj. 

organizację i przeprowadzenie kursu wraz z egzaminem w zakresie obsługi wózków 

jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem 

wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 

(wcześniej II WJO) dla 10 uczestników projektu pn. „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, poddziałanie 8.3.1 Kształcenie 

zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, zwany w dalszej części umowy „kursem”. 

3. Zamówienie jest w całości finansowane ze środków publicznych i jest realizowane w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Oś 

priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i 

szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie 

zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

4. Umowę zawarto na okres od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2021 r. 
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§ 2 

1. Celem kursu jest przygotowanie uczestników kursu do zdania egzaminu państwowego i 

uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z 

mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz 

wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (wcześniej II WJO) . 

2. Grupa docelowa kursu: osoby, które ukończyły 18 rok życia, uzyskały orzeczenie lekarskie 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania wózkami jezdniowymi 

podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z 

wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 

(wcześniej II WJO) wydane przez uprawnionego lekarza. 

3. Planowana liczba uczestników kursu: 10 osób. Liczba osób uczestniczących w kursie 

może ulec zmianie z powodu przerwania lub zakończenia udziału w projekcie przez 

uczestnika przed terminem rozpoczęcia kursu lub w trakcie jego trwania, co spowoduje 

konieczność wprowadzenia nowego uczestnika. 

 

§ 3 

1. Miejsce realizacji usług: 

a. część teoretyczna odbędzie się w salach lekcyjnych Zespołu Szkół Przyrodniczo - 

Technicznych CKU w Bojanowie przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie (63-940 

Bojanowo), po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu z dyrektorem placówki. 

b. część praktyczna – miejsce realizacji szkoleń Bojanowo i okolice do 15 km od 

Bojanowa. 

2. Wymiar godzinowy przedmiotu zamówienia: 52 godziny zajęć teoretycznych (zajęcia 

grupowe) i 15 godzin zajęć praktycznych (zajęcia indywidualne). 

3. Wykonawca dostosuje harmonogram części teoretycznej kursu do terminów innych 

działań projektowych. 

4. Wykonawca ustali z każdym z uczestników kursu terminy zajęć praktycznych. 

 

§ 4 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do wykonywania czynności 

będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością, czuwania nad prawidłową 

realizacją umowy. 

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do przeprowadzenia kursu w 

taki sposób, aby program szkolenia, wymiar godzinowy, język przekazu, właściwe i 

atrakcyjne metody i techniki prowadzenia zajęć oraz zastosowane materiały edukacyjne 

zmaksymalizowały korzyści uczestników z udziału w zajęciach i możliwości uzyskania 

przez uczestników kompetencji w zakresie objętym programem szkolenia, tzn. zapewniały 

osiągnięcie celu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, w tym w szczególności zobowiązany 

jest do: 

a. Zrealizowania programu kursu zgodnie z zakresem tematycznym określonym w 

aktualnie obowiązujących przepisach prawa tak, aby uczestnicy mogli przystąpić do 

egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez UDT i uzyskać zaświadczenie 

kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 

21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy 

obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania 

okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 1008), 

zdawanym przed Upoważnioną Komisją Kwalifikacyjną.  
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b. Dopełnienia wszelkich formalności wymaganych do zorganizowania i przeprowadzenia 

egzaminu zewnętrznego UDT, w tym zgłoszenia uczestników szkolenia do 

przedmiotowego egzaminu oraz przedstawienia Zamawiającemu potwierdzenia 

zgłoszenia uczestników do egzaminu zewnętrznego (z uwzględnieniem opłaty 

egzaminacyjnej). 

c. Każda osoba po zdaniu egzaminu otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez 

upoważnione instytucje. 

d. Przeprowadzenia kursu zgodnie ze standardami ustalonymi przez Urząd Dozoru 

Technicznego, w terminach i godzinach ustalonych z uczestnikami. 

e. Przeprowadzenia części praktycznej kursu przy użyciu pojazdów odpowiadających 

wymaganiom określonym w aktualnie obowiązujących przepisach prawa dla kursu w 

zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem 

podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą 

obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (wcześniej II WJO). 

f. Zapewnienia każdemu uczestnikowi od pierwszego dnia kursu materiałów 

edukacyjnych: skrypty / podręczniki / in. Wydawnictwa / wydruki / kserokopie, itp. O 

tematyce obejmującej program zajęć, przygotowane z poszanowaniem powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

g. Wyboru i przygotowania takich materiałów edukacyjnych, których forma i język 

przekazu zmaksymalizują korzyści uczestników z udziału w zajęciach, a jednocześnie 

stosowany jest w nich język równościowy zgodnie z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

h. Stosowania w czasie zajęć języka łatwego i równościowego zgodnie z zasadą równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz do prowadzenia zajęć zgodnie z tymi 

zasadami, a szczególnie do reagowania na wszelkie przejawy dyskryminacji i 

negatywnych stereotypów dotyczących płci. 

i. Wystawienia Uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu. 

j. Ścisłej współpracy z kadrą projektu w zakresie sprawnej realizacji kursu i 

dokumentowania jego przebiegu. 

3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do ubezpieczenia NNW 

uczestników kursu oraz dostarczenia Realizatorowi kopii polisy ubezpieczeniowej w 

terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia kursu. 

4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania 

świadczonych usług i ich efektów, w tym do: 

a. systematycznego dokumentowania uczestnictwa każdego uczestnika w części 

teoretycznej i w części praktycznej kursu i przedstawienia Zamawiającemu niniejszej 

dokumentacji po zrealizowaniu zajęć, niezwłocznie po zakończeniu tej części kursu; 

nie później niż wraz z fakturą za te usługi; 

b. sporządzenia i przekazania Zamawiającemu nie później niż wraz z fakturą raportu z 

realizacji usług według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy; 

c. opatrzenia całej dokumentacji związanej z realizacją usług znakami i nazwami 

wymaganymi w projekcie realizowanym w ramach WRPO 2014-2020. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

oraz uczestników kursu podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli przebiegu, sposobu realizacji i 

dokumentowania usług przez osoby wskazane przez Zamawiającego lub przez Instytucję 

Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji 



 

4 

projektu, w tym umożliwi wgląd we wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu 

umowy bez względu na rodzaj nośnika, na którym są one przechowywane. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz 

osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i że nie istnieją 

żadne przeszkody faktyczne i prawne uniemożliwiające mu wykonanie zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. 

2. Osoba/y prowadząca zajęcia wskazana przez Wykonawcę: Pani/Pan 

…………………………………. 

3. Wykonawca nie może zlecić wykonania niniejszej umowy ani jej części podwykonawcy. 

 

§ 6 

Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do wydania Wykonawcy 

imiennego wykazu osób skierowanych do udziału w szkoleniu. 

 

§ 7 

1. Ochrona danych osobowych przy realizacji zamówienia odbywa się na zasadach 

określonych w przepisach 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 

osobowych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., określanego terminem RODO oraz na 

zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm). 

2. Zamawiający zawiera z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych 

osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 8 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywistą 

liczbę osób, które ukończyły część teoretyczną oraz praktyczną kursu - w wysokości 

…………. zł brutto za jedną osobę (słownie złotych ……………………), ……………… zł 

netto, zgodnie z kwotą określoną w ofercie. 

2. Całkowite planowane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (tj. 

organizację i przeprowadzenie kursu w zakresie obsługi wózków jezdniowych 

podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z 

wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 

(wcześniej II WJO) wraz z egzaminem wynosi …………………… zł brutto (słownie złotych: 

…………………….), …….. zł netto, zgodnie z kwotą określoną w ofercie. 

3. Strony nie przewidują płatności częściowych i nie przewidują zaliczek. 

4. W sytuacji przerwania udziału w kursie z winy uczestnika kursu, Wykonawca niezwłocznie 

zgłasza zaistniałą sytuację Zamawiającemu. W takim przypadku Zamawiający ma 

możliwość wskazania kolejnego uczestnika z listy rezerwowej w celu zrealizowania pełnej 

liczby godzin zaplanowanych dla jednego kursu. 

5. W sytuacji opisanej w pkt 4. Wykonawcy przysługuje pełne wynagrodzenie przysługujące 

za jeden kurs, w wysokości określonej w pkt 1. 
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6. W sytuacji przerwania realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, skutkującego 

brakiem możliwości rozliczenia dofinansowania dla projektu, o którym mowa w § 1, pkt 3, 

Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, nawet za zrealizowaną częściowo 

usługę. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty realizacji usług przez 

Wykonawcę, zostaje ustalone na okres ważności umowy i nie podlega zmianom. 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 

dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury oraz wymaganej 

dokumentacji potwierdzającej realizację usług lub ich części. Za dzień zapłaty uważany 

jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej umowy Zamawiający 

wskazuje Panią / Pana (imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe) 

…………………………………………………….... 

2. Do współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca 

wskazuje Panią / Pana (imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe) 

…………………………………………………….... 

 

§ 10 

 

1. Za nienależyte wykonanie zamówienia Zamawiający nałoży na Wykonawcę kary umowne, 

w tym: 

1) W przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 

ust. 2 umowy. 

2) Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zajęć w stosunku do harmonogramu, 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy. 

3) Za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – 20% wynagrodzenia brutto.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego (w pełnej wysokości), przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

3. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na sumowanie kar umownych, o których mowa 

w niniejszym paragrafie oraz na potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar umownych z 

należnego wynagrodzenia. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej umowy następujących 

przypadkach: 

1) zmiana lokalizacji miejsca realizacji usług, wyłącznie jednak w uzasadnionej przez 

Wykonawcę sytuacji, na jego pisemny wniosek i za zgodą Zamawiającego, pod 
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warunkiem, że nowe miejsce spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wskazane 

w zapytaniu ofertowym, 

2) zmiana kadry realizującej usługi, możliwa tylko w uzasadnionej przez Wykonawcę 

sytuacji, wyłącznie na jego pisemny wniosek i za zgodą Zamawiającego, pod 

warunkiem, że nowa osoba posiada uprawnienia nie mniejsze od wymaganego przez 

Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz doświadczenie nie mniejsze niż wskazane 

przez Wykonawcę w ofercie, 

3) zmiana terminu rozpoczęcia lub zakończenia umowy lub terminu realizacji usług w 

przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zrealizować usług w umówionym terminie 

z uwagi na to, że uczestnicy kursów będą zaangażowani w inne działania projektowe 

lub nastąpią ograniczenie związane z epidemią wirusa SARS-Cov-2, 

4) inne zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które są 

korzystne dla Zamawiającego, 

5) zmiany doprecyzowujące treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z 

rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana umożliwi jednoznaczną interpretację zapisów umowy. 

 

§ 12 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 5 dni od daty powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 

wynagrodzenie należne mu z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy, jeżeli ujawnią się okoliczności nieznane Zamawiającemu w dniu 

podpisania umowy, które istniały w dacie złożenia oferty przez Wykonawcę i zostały 

wywołane przez Wykonawcę, stanowiące podstawę do wykluczenia Wykonawcy lub 

odrzucenia jego oferty. 

3. Za ważny powód, uzasadniający wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego ze 

skutkiem natychmiastowym, strony uznają w szczególności: 

1) opóźnienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu realizacji zajęć 

wynoszące więcej niż 7 dni;  

2) ogłoszenie likwidacji lub upadłości Wykonawcy. 

 

§ 13 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, po wyczerpaniu możliwości 

polubownego ich rozwiązania, rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Dopuszcza się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 50% wartości 

zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w 

niniejszej umowie i na warunkach określonych w tej umowie. 
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§ 14 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

Załączniki do umowy 

§ 15 

1. Oferta Wykonawcy złożona Zamawiającemu w dniu ………… stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Wzór listy obecności uczestników szkolenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wzór raportu z realizacji usług stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 


