
 
 

Projekt „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” 
nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 

 

Załącznik nr 3                             
Umowa nr …… 

 
Zawarta w dniu ………… w Kielcach pomiędzy: 

Politechniką Świętokrzyską, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce,  NIP- 657-000-97-74 
reprezentowaną przez: 

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

zwaną dalej „Zamawiającym”, a 

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

reprezentowanym przez: 

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

zwaną dalej „Wykonawcą”  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na usługę 
przygotowania i przeprowadzenia szkolenia certyfikowanego z zakresu obsługi pakietu „Tekla Structures” 
dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia 
– podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Strony zawarły umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
 
Przedmiot umowy określa załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia która stanowi integralną 
część niniejszej umowy. 

§ 2 
 
1. Wykonawca wykonujący przedmiot umowy jest zobligowany do współpracy z kierownikiem projektu oraz 

innymi pracownikami Zamawiającego, którzy należą do zespołu realizującego projekt pn. „Nowa jakość 
kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” 

2. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 
 uwzględnienia w kosztach usługi: łącznych kosztów zatrudnienia nauczyciela/trenera i kosztów 

opracowania programu oraz materiałów dydaktycznych, kosztów ew. dojazdu, zakwaterowania wraz z 
wyżywieniem nauczyciela/trenera. Należy przyjąć założenie, że maksymalna dzienna liczba godzin 
lekcyjnych szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin oraz, że zajęcia będą się odbywać w dni robocze, 

 wyposażenia uczestników szkolenia w niezbędne materiały szkoleniowe (materiały w formie 
elektronicznej). 

 przeprowadzenia pisemnego testu na zakończenie zajęć potwierdzających nabycie nowych kompetencji, 
Na podstawie wyników testu Wykonawca wyda zaświadczenie o ukończeniu zajęć przez Uczestnika, 

 przygotowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu (przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia): 

 programu szkolenia obejmującego treści tematyczne odpowiednie do poziomu prowadzonego szkolenia, 

 treści i formy materiałów edukacyjnych dla słuchaczy. 
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 zapewnienia dyspozycyjności trenera w godzinach prowadzenia szkolenia, 

 prowadzenia szkolenia w formie zgodnej z programem w formie stacjonarnej, z zastrzeżeniem, że w 
przypadku trwania stanu epidemiologicznego, który wiązał się będzie ze szczególnym trybem pracy 
Zamawiającego szkolenie może odbyć się w formie e-learningu, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Zamawiającym, 

 udostępnienia adresu łącza internetowego dla słuchaczy szkolenia, umożliwiającego uzyskanie dostępu 
do edukacyjnej wersji oprogramowania niezbędnego do realizacji szkolenia, 

 po przeprowadzeniu każdego szkolenia, wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia egzaminów 
zapewnianiających uczestnikom możliwości uzyskania certyfikatów Tekla. Wykonawca powinien 
przeprowadzić egzaminy w następujących etapach: 

 egzamin próbny,  

 właściwy egzamin certyfikujący zgodny z wymogami Tekla 

 wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów ponosi Wykonawca. Egzaminy 
powinny być przeprowadzone w miejscu realizacji szkolenia nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu 
następujących dokumentów, 

 Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 listy obecności na szkoleniu,  

 protokoły ocen końcowych, 

 imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia przez jego uczestników, zaświadczenia 
powinny być dostarczone w formie wydrukowanej w ostatnim dniu szkolenia; 

 dla uczestników szkolenia, którzy osiągną pozytywny wynik egzaminu certyfikującego  - imienne 
certyfikaty Tekla, które powinny być dostarczone w formie papierowej.   

 

§ 3 

1. Umowę zawiera się na czas określony od daty zawarcia do dnia 31.12.2020 r. 
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
3. Szkolenie może zostać zrealizowane w formie stacjonarnej (wykładów, ćwiczeń praktycznych), jak również w 

formie zajęć online – forma e-learningu. 
4. Realizacja szkolenia w formie e-learningu, może odbyć się po warunkiem uzgodnienia miedzy stronami wszelkich 

szczegółów związanych z jego realizacją w takiej formie. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu do jego akceptacji zasady prowadzenia zajęć online. 
 

§ 4 

Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony: 

Wykonawcy : ……………………………………………………… 

Zamawiającego: ………………………………………………….. 

 
§ 5 

 
1. Wynagrodzenie, za realizację przedmiotu umowy wynosi: 
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Ogółem kwota brutto ………………......................................................................................................... 
(słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………)  
 
Przedmiotowe wynagrodzenie jest ceną za wykonanie całego zamówienia, obejmującego wszystkie niezbędne 
koszty związane z realizacją zamówienia i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

 
§ 6 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane zostanie fakturą/rachunkiem wystawioną/m po 

realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia złożenia na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku 
bankowego, wraz z listą obecności uczestników kursu oraz po spełnieniu wymogu, o którym mowa w ust 2. 

2. Faktura/rachunek podlega zatwierdzeniu przez Kierownika projektu. 
3. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

                             
 § 7 

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy terminowo i z należytą starannością, a także chronić 
interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych czynności. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy 200 zł za każdy dzień opóźnienia. 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto 

zamówienia.  

Zamawiający przez nienależyte wykonanie umowy rozumie nie wypełnienie przez Wykonawcę warunków 
określonych w § 2 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 9 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, począwszy od dnia otrzymania 
podpisanego przez Wykonawcę egzemplarza niniejszej umowy, w sytuacji odmowy zawarcia przez Wykonawcę 
umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. 

2. Odstąpienie o którym mowa w ust. 1 będzie poczytywane jako odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia. 

§ 10 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 
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2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 
 
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

          
§ 12 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego. 
 

§ 13 
 
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy. 
 
Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

 
a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
b) Oferta Wykonawcy. 

 
 
 

WYKONAWCA                                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 


