
 
Załącznik nr 2 – Wzór umowy  

UMOWA NR RI.272.2.1.2021 

zawarta dnia  ................................ w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: 

Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. J. Chełmońskiego 14, 

REGON:711582747, NIP: 8222146576 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - 

Pana Antoniego Janusza Piechoskiego przy kontrasygnacie Ewy Kalaty – Skarbnik Gminy – zwaną 

dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………….. 

reprezentowanym przez 

……………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i organizacja specjalistycznego szkolenia dla nauczycieli 

szkół podstawowych pn. "Trening Umiejętności Społecznych", w ramach realizacji projektu 

„Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja 

ogólna.  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest zapytaniu ofertowym nr 

RI.271.2.1.2021 z dnia 22.02.2021 r. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy, w okresie od dnia 

podpisania umowy do dnia 31 maja 2021 roku.  

§ 3 

ZAPEWNIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie 

zadań wynikających z niniejszej umowy w celu jej prawidłowego wykonania. 

3. Wykonawca oceniając zakres i koszt wykonania przedmiotu umowy, zobowiązany jest 



 
przewidzieć wszelkie obowiązki, jakich wykonania będzie od niego wymagała realizacja 

umowy. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby przeprowadzającej 

szkolenie, jeśli uzna, że nie spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z 

umowy. 

5. W przypadku zmiany osób wskazanych do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego oraz zapewnić w miejsce tej osoby osobę z co 

najmniej kwalifikacjami, o których mowa w zapytaniu ofertowym. Zmiana osoby wskazanej do 

realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. 

6. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą, 

obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

7. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zgodnie z zamówieniem, w sposób profesjonalny, 

sumienny i efektywny, z wykorzystaniem najnowszych metod i technologii. 

8. Przygotowanie programów realizowanych szkoleń oraz wzoru bilansu kwalifikacji/kompetencji 

uczestników zajęć oraz przesłania ich do Zamawiającego do akceptacji w terminie 10 dni od 

dnia podpisania umowy. 

9. Przygotowanie szkoleń w sposób umożliwiający udział osób z niepełnosprawnością. 

10. Realizacja szkoleń zgodnie z harmonogramem i programem ustalonym z Zamawiającym po 

podpisaniu umowy. 

11. Zapewnienie uczestnikom, materiałów dydaktycznych do zajęć.  

12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanej usługi: ewidencji przepracowanych 

godzin, dzienników zajęć, zawierających datę i godziny przeprowadzonych zajęć, tematykę 

prowadzonych zajęć, list obecności z nazwiskami uczestników oraz potwierdzeniem 

otrzymania dyplomów/certyfikatów oraz materiałów dydaktycznych, według wzoru 

dostarczonego przez zamawiającego lub według własnego wzoru zawierającego tożsame 

informacje. 

13. Monitorowanie obecności uczestników na zajęciach. 

14. Wydanie uczestnikom zaświadczeń lub certyfikatów po ukończeniu szkolenia. Procedury 

certyfikacji zgodne będą z wymogami określonymi w liście sprawdzającej do zał. nr 8 do 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

15. Przeprowadzenie bilansu kwalifikacji/ kompetencji nauczyciela na początku i po zakończeniu 

szkolenia, sporządzenie raportu nabytych kompetencji przez uczestników oraz ewaluacji 

szkolenia. 



 
16. Przekazanie Zamawiającemu kserokopii/skanów wszystkich wydanych certyfikatów lub 

zaświadczeń w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. 

17. Przekazanie kompletu dokumentacji ze szkolenia (listy obecności, dziennik zajęć, bilanse 

kompetencji, raporty, raport z ewaluacji) w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia (według 

wzoru dostarczonego przez zamawiającego lub według własnego wzoru zawierającego tożsame 

informacje). 

18. Informowanie nauczycieli uczestniczących w szkoleniu o współfinansowaniu zajęć ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). 

19. Oznaczenie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zajęć logotypami Unii Europejskiej, 

Funduszy Europejskich, oficjalnym logo promocyjnym województwa mazowieckiego oraz w 

wersji kolorowej materiałów flagą RP. 

20. Informowania Zamawiającego o przebiegu szkolenia i zdarzeniach mających wpływ na 

zakłócenie toku realizacji zajęć. 

21. W przypadku prowadzenia zajęć w formie on-line Wykonawca jest zobowiązany do przesłania 

zrzutów ekranu z platformy, na której spotkanie będzie miało miejsce oraz, o ile platforma 

komunikacyjna będzie posiadała opcję nagrywania, przesłanie nagrania z przeprowadzonego 

szkolenia.  

22. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności tj. prowadzenie zajęć szkoleniowych. 

23. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane czynności. 

24. Wykonawca, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu 

wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie 

osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób. 

§4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współpracy z Wykonawcą na każdym etapie wykonania zadania będącego przedmiotem 

niniejszej umowy; 

2) udostępnienia pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych; 

3) przekazanie wzorów dokumentów o których mowa w §3 ust. 12 i 17 umowy na wniosek 

Wykonawcy; 



 
4) przekazanie wzoru logotypów o których mowa w §3 ust. 19 umowy na wniosek 

Wykonawcy 

§ 5 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy na kwotę 

brutto: …………………… zł (słownie: ……………………….. …../100 groszy brutto  

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na 

podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu i/lub faktury 

końcowej. 

3. Kwota z ust. 1 jest pełnym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

zapytaniem ofertowym nr RI.271.2.1.2021 z dnia 22.02.2021 r., faktury częściowe będą 

wystawiane za faktyczną ilość godzin przeprowadzonych zajęć szkoleniowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość wypłaty zaliczek.  

5. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej pod względem 

rachunkowym i formalnym faktury/rachunku.  

6. Za poniesione dodatkowe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 6 

ODSZKODOWANIA, KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli sposobu wykonywania przedmiotu umowy na 

każdym etapie jej realizacji. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia 

brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

2) za nie stawienie się osoby prowadzącej szkolenie na zajęcia w wysokości 500,00 zł brutto za 

każdy przypadek;  

3) za stwierdzone przeprowadzenie zajęć niezgodnie z przedmiotem umowy 500,00 zł brutto 

za każdy przypadek  

4) za odwołanie zajęć z winy Wykonawcy w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek.  

5) za prowadzenie zajęć szkoleniowych przez osobę niewskazaną w Załączniku nr 4 – Wykaz 

osób w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek  

6) za nie przesłanie w wyznaczonym terminie programów realizowanych szkoleń oraz wzoru 

bilansu kwalifikacji/kompetencji uczestników zajęć w wysokości 200 zł brutto za każdy 

dzień zwłoki 



 
7) za nie zapewnienie uczestnikom materiałów dydaktycznych o których mowa w §3 ust. 11 w 

wysokości 500 zł brutto 

8) za nie prowadzenie dokumentacji o której mowa w §3 ust. 12 w wysokości 3.000,00 zł 

brutto 

9) za nie monitorowanie obecności uczestników szkolenia na zajęciach w wysokości 1.000,00 

zł brutto 

10) za nie wydanie uczestnikom szkolenia zaświadczeń lub certyfikatów o których mowa w §3 

ust. 14 w wysokości 500 zł za każdy przypadek brutto 

11) za niewywiązanie się z obowiązku o którym mowa w §3 ust. 15 w wysokości 500 zł brutto 

za każdy przypadek 

12) za niewywiązanie się z obowiązku o którym mowa w §3 ust. 16 w wysokości 50 zł brutto 

za każdy dzień zwłoki 

13) za niewywiązanie się z obowiązku o którym mowa w §3 ust. 17 w wysokości 50 zł brutto 

za każdy dzień zwłoki 

14) za niewywiązanie się z obowiązku o którym mowa w §3 ust. 25 w wysokości 50 zł brutto 

za każdy dzień zwłoki 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

określonego w §5 ust. 1 umowy.  

4. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, 

przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwa, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z 

wyłączeniem przypadku o którym mowa powyżej. 

§7 

ZMIANA UMOWY 

1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 



 
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności 

instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i Il stopnia, a także innymi instytucjami, które 

na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; 

3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych 

dotyczących RPO WM 2014-2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub 

Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia lub Instytucji Koordynującej, w szczególności w 

zakresie sprawozdawczości; 

4) gdy zaistnieje siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy 

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wydłużającej się procedury 

udzielenia zamówienia o czas wydłużenia procedury udzielenia zamówienia 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w wysokości 

wynagrodzenia w przypadkach zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług;  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 

których mowa w ust. 2 pod warunkiem, że będą miały wpływ na wysokość wynagrodzenia 

wykonawcy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie 

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności 

§ 8 

UMOWY O PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem 

podwykonawców
1
. Przy udziale podwykonawcy zostanie zrealizowane…………………. 

1 
W 

przypadku powierzenia części zamówienia objętej niniejszą umową Podwykonawcom stosuje 

się poniższe zapisy. 

2. Wykonawca uprawniony jest powierzyć zadanie podwykonawcom w zakresie wskazanym w 

oświadczeniu złożonym w postępowaniu. 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 



 
3. Zawieranie umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo i rozliczanie z 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z art. 647
1 

Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, 

który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 

przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a 

podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań 

związanych w zapytaniu ofertowym. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i 

żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.  

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 

w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty 

tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i 

udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci 

na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 

Wykonawcy.  

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą Umową 

wymagają pisemnej zgody stron Umowy, pod rygorem ich nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny 

3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony 



 
zobowiązują się rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich 

niepowodzenia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. Żadne wierzytelności Wykonawcy powstałe w związku z umową lub w wyniku jej realizacji 

nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione przez Wykonawcę 

na osoby trzecie 

5. Osobami do kontaktu są: 

1) Ze strony Zamawiającego:……………………………tel. ……. e-mail …………. 

2) Ze strony Wykonawcy: ……………………………… tel. ……. e-mail ………….. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 

Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy. 

 

 

 

………………………………           …………………………… 

          Zamawiający                 Wykonawca 

 


