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Załącznik nr ….. 

 

Umowa  

 (WZÓR) 

zawarta w Gdańsku dniu ......................................... pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  

Regon: 000001620   NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: 

mgr. inż. Marka Tłoka  - Kanclerza Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a  

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

KRS/CEIDG……………., 

NIP………………………. 

REGON…………………  

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonym na podstawie i w trybie art. 138o  ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą Pzp”. 
 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy oraz warunki realizacji. 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na realizacji szkolenia pn.: Projektowanie i 

wytwarzanie wydajnych systemów operujących na dużych, rozproszonych zbiorach 

danych. 

2. Usługa realizowana będzie w ramach projektu Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu 

Wiedzy – MOST WIEDZY. Projekt jest finansowany z UE w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – działanie 2.3.1.  

3. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do 

umowy i stanowi integralną część niniejszej umowy. 
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4. W związku z art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że szkolenia mają 

charakter kształcenia zawodowego i są w całości finansowane ze środków publicznych.  

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w załączniku nr 1 do umowy jest 

wykonywany z należytą starannością. 

6. Po zrealizowaniu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia imiennych certyfikatów 

dla uczestników szkolenia. 

7. Zamawiający na czas trwania szkolenia zapewnia salę, rzutnik, dostęp do Wi-Fi oraz komputery. 

 

 

§ 2 

Terminy  

1. Szkolenie powinno odbyć się w okresie między 21 sierpnia 2017 r. a 31 października 2017r. 

Strony oświadczają, że termin może ulec zmianie 

2. Szkolenie będzie zrealizowane w ciągu  5 dni roboczych w  dwóch częściach: pierwsza część 

szkolenia: 3 dni, po co najmniej 3 tygodniach druga część: 2 dni. 

3. Szkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, 

przy czym czas szkolenia nie powinien przekraczać godzin pracy Centrum Usług 

Informatycznych tj. 7.30 -15.30. Dokładny termin szkolenia oraz godziny, w których zostanie ono 

przeprowadzone będą ustalone z Wykonawcą i potwierdzone na minimum  15 dni roboczych 

przed terminem realizacji szkolenia.  

4. Koszty dojazdu prowadzącego szkolenie do siedziby Zamawiającego i noclegów pokrywa 

Wykonawca. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, strony ustalają wynagrodzenie 

w kwocie brutto: ……………… PLN, (słownie: ……………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem stałym i zgodnym 

ze złożoną ofertą i obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu 

realizacji przedmiotu umowy, które zostały określone w zapytaniu ofertowym. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4. Faktura za wykonane usługi będzie wystawiona po zakończeniu szkolenia przeprowadzonego 

zgodnie z umową i bez zastrzeżeń Zamawiającego oraz wydaniu uczestnikom certyfikatów jego 

ukończenia. 

5. Podstawę do wystawienia powyższej faktury będzie stanowił podpisany bez uwag przez obie 

strony protokół zdawczo-odbiorczy z realizacji usługi. 

6. Zapłata za wykonane usługi nastąpi przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego. 

7. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 4 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 

1 niniejszej umowy 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji 

szkolenia w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za 

każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu ustalonego z Wykonawcą zgodnie z § 2 ust. 

2 niniejszej umowy. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej. 

4. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, 

pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza 

zasięgiem i kontrolą Stron. 

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 10% wynagrodzenia  
określonego w § 3 ust 1 umowy za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy Pzp.  

6. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak 
również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
8. Dochodzenie kar umownych za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za 

odstąpienie od Umowy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo 

trzykrotnej reklamacji i uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie 

będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający jest 

uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy.  

10. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 3 dni od momentu otrzymania 

przez stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinujących odstąpienie, tj. m. in. 

w przypadku naruszenia postanowień umowy lub niewykonania umowy z należytą starannością 

lub rzetelnością. 

 

 

§6 

Zmiany umowy 

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach: 
a) zmiany stawki podatku VAT – cena może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub 

podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów. Płatność 
będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia 
faktury, 

b)  zmiany terminu - jeżeli z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego szkolenia 
nie będą mogły odbyć się w ustalonym terminie, Strony zostaną o tym fakcie 
poinformowane min. 15 dniowym wyprzedzeniem, a nowy termin będzie ustalony i 
zaakceptowany przez Strony. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności 

zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe. 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy Pani/Pan  

………………………..….., nr tel. …………………….. e-mail: …………………..@................ 

Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji umowy jest Pani/Pan  

…………………………., nr tel. ……………….., e-mail: …………………..@................ 

2. Oferta Wykonawcy oraz ogłoszenie o zamówieniu są integralną częścią Umowy. 

3. Za dni robocze zamawiającego  przyjmuje się  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót 
i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7:30 – 15:30 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności, ani przeniesienia praw i obowiązków 
wynikających  z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego pisemnej zgody. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli 
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego, wg prawa polskiego. 

7. Zmiana i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy i 

Zamawiającego. 
 
 

9.  

 

WYKONAWCA :  ZAMAWIAJĄCY 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy; 
2. Oferta Wykonawcy; 
3. Ogłoszenie o zamówieniu. 
4. Protokół zdawczo-odbiorczy 
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Gdańsk, dnia ………………………..2017 r. 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY - WZÓR 

 

Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy ZP…./055/U/17 z dnia ………………. , której przedmiotem 

jest usługa polegająca na realizacji szkolenia pn.: Projektowanie i wytwarzanie wydajnych 

systemów operujących na dużych, rozproszonych zbiorach danych. 

dla pracowników Politechniki Gdańskiej  w ramach projektu Most Wiedzy,  

 

powyższe szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie/ niezgodnie* z umową.  

 

 

Przedmiot Umowy został zrealizowany bez zastrzeżeń/ z następującymi uwagami* 

Uwagi: …………………………………………..……………………………………………………………… 

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

 

ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu faktury dokona przelewu na konto WYKONAWCY. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO 

I WYKONAWCY. 

 

STRONA PRZEKAZUJĄCA         STRONA ODBIERAJĄCA 

……………………………………                             ……………………………….. 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 


