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ZP/227/055/U/20 

Umowa  

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: 

……………………………………………………………………………… 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 

a  

………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez …………………………………………………… 

NIP ………………………..   REGON …………………………………………. 

zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

 

§ 1 

Przedmiot umowy oraz warunki realizacji. 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przeprowadzenia 2 szkoleń w połączeniu z 

warsztatami praktycznymi z zakresu zarządzania danymi badawczymi. 

2. Usługa realizowana będzie w ramach projektu ,,MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty 

System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data’’. 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. 

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. 

 

 

§ 2 

Terminy i warunki realizacji 

 

1. Szkolenia odbędą się w następujących terminach: 

a. 27 październik 2020 r. w godzinach 8:00 – 16:00 

b. 27 listopad 2020 r. w godzinach 8:00 – 16:00 
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2. Minimalny czas poświęcony na jedno szkolenie w ciągu jednego dnia to 6 godzin (do czasu nie 

wlicza się przerw) 

3. Strony oświadczają, że terminy określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu mogą ulec zmianie 

na zasadach określonych w §6 ust 1 pkt. b). 

4. Szkolenie odbędzie się w formacie on-line. Narzędzie wykorzystywane do komunikacji podczas 

szkolenia nie może powodować dodatkowych kosztów ani obowiązków po stronie Zamawiającego 

związanych np. z zakupem licencji itp. 

5. Minimum jedno szkolenie połączone z warsztatami musi zostać przeprowadzone w języku 

angielskim 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały szkoleniowe w języku angielskim lub polskim. 

Materiały mogą być przekazane w formie papierowej lub udostępnione w postaci elektronicznej. 

 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

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

w kwocie: ………………. PLN brutto/EURO netto, (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 w dwóch częściach po realizacji 

każdego z dwóch szkoleń. 

4. Faktury za wykonane usługi będą wystawione każdorazowo po zakończeniu szkolenia 

przeprowadzonego zgodnie z umową i bez zastrzeżeń Zamawiającego  

5. Podstawę do wystawienia faktur będą stanowiły podpisane bez uwag przez obie strony protokoły 

zdawczo-odbiorcze 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. 

 

§ 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 w  § 2 ust. 1 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.  



 
 

 
 
 

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
  
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

tel.  +48 58 347 14 63 
fax: +48 58 347 14 90 
e-mail: biuro.most@pg.edu.pl  
http://pg.edu.pl/most 

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. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.  
10. W razie opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 

kary umowne nie będą naliczone. Wykonawca obowiązany będzie uprawdopodobnić tę 
okoliczność. 
 

§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. 
10 dniowym wyprzedzeniem, a nowy termin będzie ustalony i zaakceptowany przez Strony. 

c) zmiany terminu - terminy realizacji przedmiotu umowy ustalone w umowie mogą ulec zmianie 
w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. klęski żywiołowe, pandemia, huragan, powódź, 
katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia), jako 
zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i do zapobieżenia, uniemożliwiającej 
realizację dostawy w terminie określonym w umowie. Zmiana terminu może ulec zmianie 
również ze względu na wniosek Zamawiającego, jeśli realizacja umowy w ustalonym wcześniej 
terminie mogłaby zagrozić utratą ciągłości pracy u Zamawiającego. W okolicznościach wyżej 
wymienionych Strony ustalają nowy termin umowny, z tym że wielkość zmiany musi być 
powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała 

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

drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej. 

§ 7 

Postanowienia końcowe. 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy  

Pan/Pani ……………………………….., nr tel. ………………, e-mail: ……@..................... 

Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji umowy jest  

Pan / Pani ………………………………. nr tel. ……………………. e-mail: ………..@................... 

2. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 
wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę 
zobowiązaną.  

3. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie 
wzajemnie, w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem 
danych osobowych wzajemnie sobie udostępnionych. 

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

5. Za dni robocze zamawiającego  przyjmuje się  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót 
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i dni ustawowo wolnych od pracy. 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności, ani przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających  z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego pisemnej zgody. 
7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa, a w szczególności art. 15r – 15r1 ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.). 

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

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

 
 

 

 

WYKONAWCA :  ZAMAWIAJĄCY 

 

 

Załączniki: 

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

 

 

 

 

 

 


