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Załącznik nr 5 do SIWZ 

Umowa nr 3 /PN/14 /wzór/ 
 

zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań 

Komputerów w Warszawie (OEIiZK), z siedzibą w Warszawie (02-026), przy  

ul. Raszyńskiej 8/10, posiadającym NIP 7010272815, REGON 142735680, 

reprezentowanym przez: 

Marzennę Przesmycką-Baranek – Dyrektora OEIiZK, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a ………zamieszkałym …., posiadającym NIP …….., 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 2014-…-… postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, 

prowadzonego w podziale na części, na usługę: Prowadzenie szkoleń w ramach projektu 

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. Postępowanie II, przeprowadzonego zgodnie  

z art. 39, w nawiązaniu do art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.), stosownie do art. 91 ust. 1 tejże Ustawy 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń doskonalących 

kompetencje wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej dla nauczycieli 

przedmiotów ogólnokształcących wszystkich typów szkół z województwa mazowieckiego  

w formie stacjonarnej i online wg podziału zamówienia na części. 

2. Realizacja części nr….. zamówienia o którym mowa w ust. 1 nastąpi, w terminie do dnia  

31 grudnia 2014 r. 

§ 2 

1. Zamawiający, dla zajęć stacjonarnych zapewnia zaplecze lokalowa wraz z dostępem do 

niezbędnego sprzętu.  

2. Zamawiający do zajęć online zapewni dostęp do platformy edukacyjnej i materiały 

elektroniczne. 

3. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego ul. Raszyńska 8/10, 02-026 

Warszawa w piątki w godz. 9.30 – 16.35 i soboty w godz. 9.00 – 16.00, wg harmonogramu. 

4. Zajęcia online odbywać się będą na platformie Moodle Projektu „APN” z wykorzystaniem 

sprzętu Wykonawcy 

, 

§ 3 

1. Integralną część umowy stanowią: 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

 oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

2. Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Za usługę przedmiotu umowy określonej w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy kwotę brutto ……… (słownie …………………………………….. zł.). 

Wynagrodzenie Wykonawcy za jedną godzinę zajęć wynosi …………. zł brutto (słownie 

…………………………………………………… zł). 

2. Cena brutto określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. W podanej cenie zawarte są ewentualne upusty, 

rabaty. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, zostanie pomniejszone o obowiązujące opłaty leżące po stronie Zamawiającego. 
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4. Wynagrodzenie za wykonanie usługi płatne w rozliczeniu miesięcznym, za wypracowaną  

i udokumentowaną liczbę godzin, przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku dołączonego 

do umowy dla Wykonawców nieprowadzących działalności gospodarczej. 

5. Cena ofertowa nie ulegnie zmianie przez okres ważności związania ofertą jak i okres 

realizacji zamówienia z zastrzeżeniem zaistnienia przypadku zmiany ustawowej stawki podatku 

VAT. W tym przypadku wynagrodzenie wykonawcy będzie automatycznie wypłacone według 

nowej stawki podatku VAT. 

6. Za dzień zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania wykonania zamówienia zgodnie ze 

standardami Zamawiającego, w szczególności poprzez odnotowywanie przebiegu zajęć  

w dzienniku zajęć, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 

 

§ 6 

Do przyjęcia wykonanej pracy Zamawiający upoważnia Katarzynę Olędzką – Kierownika kursów 

online na platformie edukacyjnej w projekcie Akademia Profesjonalnego Nauczyciela. 

 

§ 7 

W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego terminu płatności, o którym mowa w § 4 ust.4, 

Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień 

zwłoki w zapłacie. 

 

§ 8 

1. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy z Wykonawcą z powodu 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień umowy bez ponoszenia skutków 

prawnych. 

 

§ 9 

1. W razie odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1. 

2. W razie odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 ust. 1, z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z realizacji usługi w ustalonym terminie, 

Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłaty na jego rzecz kary umownej w wysokości  

1,0 % wynagrodzenia za wykonanie całego zamówienia, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki.  

§ 10 

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia kary umownej, o której 

mowa w § 9 ust. 1 i ust.3. 

 

§ 11 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem możliwości dokonania zmian 

przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu. 

§ 12 
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Wykonawca bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, nie może przenosić uprawnień lub 

obowiązków wynikających z umowy w części lub całości na rzecz osób trzecich. 

 

§ 13 

Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.), 

wraz z aktami wykonawczymi i Kodeksu cywilnego. 

 

§ 15 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  
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