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Umowa nr ……………………..2017 
zawarta w dniu …………………...2017 r. pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczewie 
ul. Kusocińskiego 5,  84-210 Choczewo,  NIP …………………………….., reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………… 
a 

 
WYKONAWCĄ: …………………………………………………………………………………………, REGON: …………………….., 
NIP: …………………………………  

reprezentowanym przez : 
 

…………………………………………………………………………… 
 

 
Łącznie zwanymi Stronami: 
Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                   
(t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8 tejże ustawy  związku z art. 6a.  
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych, dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla realizacji 
zadania: „Świadczenie usług w zakresie treningu pracy w ramach projektu pt.: „Mój cel – moja praca” 
Oś Priorytetowa 6 Integracja,  Działanie 06.01. Aktywna Integracja. Poddziałanie 06.01.02. 
Aktywacja społeczno-zawodowa. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020  została zawarta Umowa następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy zorganizowanie i przeprowadzenie przez osoby legitymujące 

się odpowiednimi kwalifikacjami (pod względem merytorycznym  
i dydaktycznym) zamówienia pn: „Świadczenie usług w zakresie treningu pracy w ramach 
projektu pt.: „Mój cel – moja praca”. 

2. Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie treningu dla Uczestników Projektu, zgodnie 
z ustalonym harmonogramem w pomieszczeniach zapewnionych przez Wykonawcę: 

1) ilość grup – 2 
2) ilość osób w grupie –15 
3) ilość godzin dydaktycznych dla jednej grupy – 40 

3. Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia …………………… r. do ……………….. r. 
 
§ 2 

1. Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
 

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością i czuwania nad 

prawidłową realizacją. 
2. Trening ma za zadanie zwiększenie umiejętności Uczestników Projektu (dalej „UP”)                                               

w następujących zakresach: 

1) poszukiwanie pracy; 

2) rozmowa kwalifikacyjna; 
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3) sporządzanie dokumentów aplikacyjnych z dostępem do komputera; 

4) analizy ofert pracy; 

5) symulacji rozmów z pracodawcą. 

3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) przeprowadzenia zajęć grupowych w ramach treningu pracy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego; 
2) zapewnienie dostępu do komputera 9po stronie Wykonawcy) 
3) opracowania programu zajęć; 
4) stałego kontaktu z Zamawiającym; 
5) przekazywania informacji o każdym UP, który opuszcza zajęcia,  
6) informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych sprawach istotnych dla 

realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia; 
7) realizacji zamówienia w zadeklarowanym wymiarze godzinowym; 
8) informowania UP o terminach zajęć; 
9) prowadzenia treningów pracy zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 
10) oznakowania wszystkich wykonywanych dokumentów w związku z realizacją usługi aktualnymi 

: Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny, Logo Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego; 

11) przestrzegania tajemnicy służbowej oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych; 
12) terminowego rozliczenia się z powierzonych zadań (m.in. prowadzenia list obecności); 
13) sporządzenia opinii o każdym UP po zakończeniu treningów; 
14) przeprowadzenia testu pracy na zakończenie treningów; 
15) wystawienia dla UP zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu warsztatów zawierających 

informacje o wymiarze godzin i tematyce; 
16) W terminie do 7 dni od zakończenia treningów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

dokumentację, na którą złożą się: 
a) listy obecności 
b) listy potwierdzające odbiór certyfikatów /zaświadczeń; 
c) ankiety ewaluacyjne; 
d) dzienniki zajęć 
 

 
§ 4 

Zamawiający zastrzega sobie prawo: 
1. Kontroli przebiegu i efektywności realizacji przedmiotu umowy oraz frekwencji uczestników; 
2. Niezwłocznego rozwiązania umowy, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia stwierdzenia 

nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu                          
o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z żądaniem przedstawienia przez Wykonawcę 
wyjaśnienia przyczyn tych nieprawidłowości.  
 
 

§ 5 
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w wysokości kwoty 

…………………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………) z uwzględnieniem 
faktycznie poniesionych kwot wydatków. Przewiduje się 40 godzin warsztatów dla każdej z dwóch 
grup, co stanowi przewidywaną liczbę 80 godzin. 

2. Cena brutto za 1 (słownie: jedną) godzinę (45minut) warsztatów dla grupy wynosi ………….. zł 
(słownie: ……………………………………). 
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3. Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się dwoma fakturami częściowymi, odpowiednio                          
za zrealizowane usługi w 2017 r. i za zrealizowanie usługi w 2018 r. 

4. Każdorazowo podstawę do zapłaty za  wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie protokół 
odbioru, zawierający: 
1) specyfikację wydatków, 
2) kserokopię dziennika zajęć z przeprowadzonych warsztatów zawierającego tematy i wymiar 

godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników 
warsztatów, (potwierdzone za zgodność z oryginałem), 

3) rejestr wydanych dla Uczestników Projektu certyfikatów/zaświadczeń lub innych dokumentów 
potwierdzających ukończenie warsztatów (potwierdzone za zgodność 
z oryginałem), 

       oraz poprawnie wystawiona na podstawie podpisanego protokołu odbioru – faktura VAT. 
5. Wykonawca dostarczy dokumenty, o których mowa w ustępie 4 nin. § najpóźniej w terminie do 14 

dni od daty zakończenia warsztatów pod rygorem utraty praw do zapłaty kosztu udziału danego 
uczestnika w warsztatach w przypadku niedotrzymania tego terminu. 

6. Zamawiający dokona zapłaty za wykonany zakres przedmiotu umowy w terminie do 21 dni od daty 
doręczenia kompletu dokumentów wymienionych w ust. 5 nin. § powyżej z zastrzeżeniem o ile nie 

zajdą przesłanki określone w ust.4 nin. §. 
 

§ 6 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                           

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o tych okolicznościach. 
W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 
części umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy 
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie za wykonane czynności.  

 
§ 7 

1. Przetwarzanie danych osobowych niezbędne dla celów realizacji niniejszej Umowy odbywać się 
będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U z 2016 r., poz. 922 ze zm.). 

2. Zakres przetwarzania danych osobowych określi odrębna umowa z Wykonawcą  
o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących przypadkach:  
1) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                      

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust.1 nin. 
umowy, 

2) niewykonania przedmiotu umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w §5 ust.1 nin. umowy , 

3) za opóźnienie w terminie realizacji zamówienia – 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w §5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, 

4) za nienależyte wykonanie usługi w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,                    
o którym mowa w §5 ust. 1 nin. umowy. 
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2. Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację usługi niezgodnie z umową, w tym  
nieprawidłowości we wszelkich wymaganych niniejszą umową i przekazanych Zamawiającemu 
dokumentach. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Maksymalną wysokość kar umownych ustala się do wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
za przedmiot umowy.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 
§ 9 

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przez osoby wskazane w Ofercie z dnia  
…………………. r. (data wpływy) stanowiącej integralną część umowy. 

2. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w Ofercie osób w trakcie wykonywania umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy wykształcenie i doświadczenie proponowanych 
osób będą równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia wymaganych przez 
Zamawiającego na etapie wyboru Wykonawcy.  

3. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa  
w ust. 2, nie później niż 5 dni przed planowanym dopuszczeniem do udziału tej osoby 
w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

4. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie 
traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy  
do zmiany terminu wykonania niniejszej umowy.  

5. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, do wykonania 
niniejszej umowy innych osób, niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę rozwiązania 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Rozwiązanie może 
nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia biegu terminu 
uprawniającego do rozwiązania. 

 
§ 10 

1. Strony zobowiązują się w czasie trwania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
do zachowania poufności co do informacji, które powzięły w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy oraz informacji ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych, 
dotyczących wykonywanego zamówienia, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich 
źródła, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią 
informacje poufne. 

2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia 
referencji dla Wykonawcy. Klauzulą poufności nie są również objęte informacje dostępne ze źródeł 
publicznych ani też informacje, których ujawnienie jest wymagane prawem. 

 

§ 11 
1. Do bezpośredniej współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………………………….., 
 e-mail: ……………………………………………, 
adres: ……………………………………………………………………………………………………. 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………….., 
e-mail: ………………………………………………. 

mailto:wiz@starostwo.puck.pl
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adres: ……………………………………………………………………………………. 
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony 

i nie stanowi zmiany treści umowy. 
3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne z chwilą 

zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.  
4. W przypadku zmiany danych do teleadresowych, każda ze stron powiadomi o tym drugą stronę na 

piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku doręczenia 
dokonane na poprzednie dane teleadresowe uznaje się za skuteczne. 

 
§ 12 

1. Przetwarzanie danych osobowych niezbędne dla celów realizacji niniejszej umowy odbywać się 
będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U z 2016 r., poz. 922). 

2. Zakres przetwarzania danych osobowych określi odrębna umowa z Wykonawcą  
o powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 13 

1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany:  
1) zmianę miejsca przeprowadzenia warsztatów, co może być spowodowane względami 

organizacyjnymi, wyłącznie po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 
2) zmiany dotyczące merytorycznego programu warsztatów, odnoszące się wyłącznie do jego 

zawartości edukacyjnej bez możliwości zmniejszenia liczby godzin przeznaczonych na jego 
realizację, co może być spowodowane sugestiami Trenera, Zamawiającego lub uczestników i 
co spowoduje dostosowanie warsztatów  do rzeczywistych potrzeb odbiorców, 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także  
w przypadkach, gdy: 
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia,  
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 
nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie, 

3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących 
Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej, 

4) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 
§ 15 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy: 
1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t. j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 645 ze zm.)  
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014, poz. 667). 
3. Ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks Cywilny ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). 
4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 922).  
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5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą 
rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

Zamawiający         Wykonawca 
 


