
 

 

    

 

  

Załącznik Nr 2 

„ projekt” 

UMOWA NR ….. 

zawarta we Włoszczowie w dniu ………………………….. roku pomiędzy:  

Powiatem Włoszczowskim, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, NIP 6090072293,  

w imieniu którego na podstawie upoważnienia działa Ilona Nowak – Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa 

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym,  

a  

……………………………….…. właścicielem  …………………………… z siedzibą przy  

………………………………….. NIP ……………………..,  

o następującej treści: 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

§1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu z zakresu pierwszej 

pomocy przedmedycznej dla 34 obywateli Ukrainy,  współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie 

społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na 

zatrudnienie. 

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie  

z przedmiotem umowy określonego w ust. 1. Wszelkie koszty związane  z wykonaniem 

przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

3. Usługa będzie wykonana w dniu 28-29 grudnia 2022 r., w godzinach 8:00-16:00  

w Centrum Pomocy Uchodźcom we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42, 29-100 

Włoszczowa. 



 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności konieczne dla zrealizowania 

przedmiotu umowy. Przedmiot umowy zostanie wykonany z zachowaniem należytej  

staranności, będzie wysokiej klasy i kompletny. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z jego ofertą sporządzoną na 

podstawie wymagań  Zamawiającego, określonych w zapytaniu ofertowym.  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje  

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy zostanie  

wykonany na wysokim poziomie. 

7. Integralną częścią umowy są: zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem oraz oferta  

Wykonawcy. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym wszelkich działań 

podejmowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy osobiście lub drogą telefoniczną  

w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego.  

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części przedmiotu umowy  

podwykonawcom. 

10. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i  zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, 

jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

11. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego 

przygotowanych posiłków.  

 

§ 2 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I SPOSÓB ZAPŁATY 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

w wysokości  :  

Kwota netto ………………….…….zł    (słownie:………………….……..złotych) 

VAT………………….…………….. zł   (słownie:……………..…………..złotych) 

Kwota brutto ……………..………..zł    (słownie:………….…….………..złotych) 

2. Kwoty podane w ust. 1 są stałe i zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem 

umowy.  

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek na podstawie protokołu zdawczo –

odbiorczego, podpisanego przez strony umowy,  którego wzór stanowi Załącznik do 

umowy. 

4. Faktura/rachunek musi być wystawiona według poniższych danych:  



 

Nabywca: Powiat Włoszczowski, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa NIP 6090072293, 

Odbiorca-płatnik – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 

Włoszczowa 

5. Wynagrodzenie zostanie uregulowane przez Zamawiającego przelewem, w ciągu  

14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT/rachunku, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności  

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 3 KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy spowodowanego niewykonaniem przez Wykonawcę 

zobowiązania  lub jego części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy  

w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wystawianej 

przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku.  

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku wykonania 

przedmiotu umowy przez zapłatę kary umownej.  

5. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowań przewyższających  

zapłacone kary umowne. 

6. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy, zapytania ofertowego i ofertą złożoną przez  

Wykonawcę. 

7. W przypadku, gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy kwotę równą  

20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy,  

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy wezwania do zapłaty ostatniej z naliczonych kar. 

 

§ 4 KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Strony zobowiązują się do zachowania wszelkich informacji, w szczególności o danych 

osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją umowy.  



 

Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego 

zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę. Uzyskane  

informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach 

związanych z realizacją umowy. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu 

przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i prawo 

do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Jeżeli w związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający zasady  

powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzajemne zobowiązania stron zawarte 

zostaną w odrębnej umowie „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”, 

która zostanie podpisania przez Strony zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego. 

Umowa ta stanowić będzie Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów 

wynikających z art. 6 ust 1 pkt e RODO.  

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 i 2 Zamawiającemu  

przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do 

odszkodowania w wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 6 ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, 

w przypadku: 

a) zmiany stanu prawnego regulującego wykonanie przedmiotu umowy - w takim  

przypadku strony mogą dokonać niezwłocznie zmiany umowy w zakresie  

wymaganym zmienionymi przepisami, 

b) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć 

w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 

umowy zgodnie z jej treścią. Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie 

poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz o ile będzie to możliwe, 

przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie 

Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego  



 

postępowania. Zmianie umowy ulec może termin wykonania umowy o czas niezbędny 

na uwzględnienie powyższych zmian, 

c) określonym w zapytaniu ofertowym.  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1  Wykonawca lub  

Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne 

uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie w formie pisemnej. 

3. Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu 

okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na  

przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy w przypadku zmiany formy  

prawnej Wykonawcy. 

5. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 7 PRZELEW WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może przenieść zobowiązań wynikających z umowy na jakikolwiek inny 

podmiot. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub udziału w niej na 

osoby trzecie. Zgoda Zamawiającego na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 

z Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrażenie zgody 

na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą podpisać łącznie 

wszyscy członkowie Konsorcjum. 

 

 

§ 8 OSOBY UPOWAŻNIONE DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMOWY 

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją  

umowy jest Pani Jolanta Pękala - pracownik Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie  

we Włoszczowie  tel.: 41 3944993 mail: biuro@pcprwloszczowa.pl 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest 

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

………………………………. 

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie  

pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 



 

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności, powodującej, 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 bezpieczeństwu 

publicznemu, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy Strony rozstrzygać będą w drodze 

uzgodnień w ciągu 30 dni od poinformowania drugiej Strony o zaistnieniu sporu,                         

a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy lub odstąpienie od niej wymagają zgody obu stron 

oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze umowy dla Zamawiającego. 

 

                                                                                                        
...……......................................................                                                             ...................................................... 
                    Zamawiający                                                                                                       Wykonawca 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Protokół zdawczo-odbiorczy 



 

    

 

  

Załącznik do Umowy Nr ………… 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

 
Sporządzony w dniu …………..2022 r. we Włoszczowie w sprawie odbioru usługi realizowanej w związku z 

umową Nr …..……….. zawartą we Włoszczowie w dniu …………….….2022 r.,  w wyniku przeprowadzonego 

zapytania ofertowego pomiędzy: 

 

Zamawiającym:  

Powiatem Włoszczowskim, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, NIP 6090072293,  

w imieniu którego na podstawie upoważnienia działa Ilona Nowak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa  

Wykonawcą:  

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

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

………………………………………………………  

reprezentowanym przez:  

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

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

Przedmiot umowy:  

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla 34 obywateli Ukrainy,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja 

zwiększająca szanse na zatrudnienie. 

Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia, a Zamawiający1:  

 

• przyjął go bez zastrzeżeń stwierdzając, że wykonane zmówienie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą 

umową 

• nie przyjął go  

• przyjął z zastrzeżeniami 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA  

 
1 Niepotrzebne skreślić 



 

 


