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RPO.IV.KK.2621/16/2021
Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy

UMOWA nr ………
organizacja szkolenia zamkniętego o tematyce „Amortyzacja środków trwałych” dla
pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

zawarta w dniu …………… 2021 r. w Lublinie pomiędzy:
Województwem Lubelskim
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45,
działającym jako „Nabywca”,
Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, REGON: 060271146, NIP: 7123077883,
działającą jako „Odbiorca”,
reprezentowanymi przez:
……………………………………………………
zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………
zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
Niniejsza Umowa została zawarta w trybie regulaminowym dla zamówień, których wartość nie
przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu przez
Wykonawcę szkolenia online „Amortyzacja środków trwałych” dla pracowników Lubelskiej
Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w miesiącu kwietniu 2021 r.
(zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę w ciągu
7 dni od zawarcia umowy) w formie online.
3. Z usługi korzystać będzie maksymalnie 24 uczestników będących pracownikami LAWP.
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§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przeprowadzenia szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym o tematyce
„Amortyzacja środków trwałych” dla pracowników LAWP - zakres merytoryczny oraz
program szkolenia określają opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy
oraz program szkolenia - załącznik nr 2 do umowy,
2) zapewnienia trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę praktyczną
i teoretyczną z wyżej określonego zakresu,
3) legitymowania się uprawnieniami oraz odpowiednimi kwalifikacjami koniecznymi do
należytego wykonania przedmiotu umowy,
4) sprawdzenia listy obecności podczas szkolenia, na podstawie listy przygotowanej przez
Zamawiającego, oraz przekazania jej Zamawiającemu po zakończeniu szkolenia,
5) przygotowania i przekazania materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej na adres
e-mail: szkolenia@lawp.eu,
6) przekazania do akceptacji materiałów szkoleniowych na 3 dni przed szkoleniem.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie środki pozwalające na prawidłowe wykonanie
niniejszej umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem
najwyższej zawodowej staranności.
§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite
wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż…………. zł brutto (słownie zł:………………….
zł 00/100), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za zrealizowaną umowę będzie cena jednostkowa za
uczestnika szkolenia tj. ………… zł brutto (słownie złotych:………………….).
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie iloczynu stawki
jednostkowej przypadającej na jednego uczestnika szkolenia i faktycznej liczby
uczestników, która zostanie ustalona na podstawie listy przedłożonej Wykonawcy do dnia
……………2021 r. Jeżeli faktyczna liczba uczestników byłaby niższa niż 24 osoby,
Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonanie usługi dla nie mniej niż 20 osób.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w formie przelewu bankowego na konto
Wykonawcy podane w fakturze/fakturze VAT. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury/faktury VAT.
4. Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę/fakturę VAT zawierającą następujące dane:
- podmiot wskazany jako Nabywca:
Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45;
- podmiot wskazany jako Odbiorca:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20–
704 Lublin REGON: 060271146, NIP: 7123077883.
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6. Faktura/Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie po zrealizowaniu całości
przedmiotu umowy, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.
7. W razie wcześniejszego wystawienia faktury/faktury VAT Zamawiający dokona jej zwrotu
bez księgowania, a termin zapłaty wynagrodzenia nie rozpocznie biegu do momentu
spełnienia warunków określonych wyżej.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty oraz wydatki
Wykonawcy oraz zobowiązania, odpowiednio poniesione lub zaciągnięte przez Wykonawcę
w celu wykonania umowy. W razie obniżenia liczby uczestników szkolenia poniżej liczby
maksymalnej Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego
jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze.
9. Wykonawca nie może, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać
cesji wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.
10. Faktura/Faktura VAT wystawiona niezgodnie z treścią niniejszego paragrafu nie zostanie
przyjęta do realizacji, a tym samym nie powstanie obowiązek jej zapłaty po stronie
Zamawiającego.
§ 4.
1.Strony postanawiają, że przy wykonywaniu bieżącego nadzoru nad realizacją umowy, w tym
do podpisania protokołu odbioru uprawnione będą:
a) ze strony Zamawiającego: Agata Skóra-Szponar: agata.skora-szponar@lawp.eu,
tel. 81 46 23 811,
b) ze strony Wykonawcy:………………
2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i dokonuje się przez
oświadczenie złożone drugiej Stronie.
§ 5.
W razie niedopełnienia prze Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w niniejszej
umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia.
§ 6.
1. W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę, jak również w razie odstąpienia od
umowy w całości lub części lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto
należnego za przeszkolenie 24 osób.
2. Za zwłokę w dotrzymaniu terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości
0,5% łącznego wynagrodzenia brutto należnego za przeszkolenie 24 osób.
3. W przypadku zmiany osób realizujących umowę bez wymaganej zgody Zamawiającego,
a także w przypadku zmiany lub rezygnacji ewentualnego podwykonawcy z naruszeniem
zasad określonych w § 10 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto za przeszkolenie 24 osób.
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4. Zamawiający może potrącić z umówionego wynagrodzenia kwotę kar umownych, o jakich
mowa w ust. 1-3, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty należności z tytułu
naliczonych kar.
5. Bez uszczerbku dla uprawnienia określonego w ust. 1, w przypadku nienależytego
wykonania umowy, Zamawiający może dokonać obniżenia wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
6. Kary umowne określony w niniejszym paragrafie są od siebie niezależne i podlegają
kumulacji.
7. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszego paragrafu nie może
przekroczyć 25% łącznego wynagrodzenia brutto za przeszkolenie 24 osób.
8. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przekraczającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

1.
2.

3.

1.

2.

§ 7.
Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę, z zachowaniem tygodniowego okresu
wypowiedzenia.
Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca wykonuje ją nienależycie,
w szczególności nie dotrzymuje wyznaczonego przez Zamawiającego lub ustalonego
umową terminu na wykonanie określonej czynności składającej się na przedmiot umowy.
W razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, bez względu na
przyczynę, Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia dotyczącego przedmiotu umowy
niewykonanego do dnia ustania umowy.
§ 8.
Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dn.
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych uczestników szkolenia, wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.
W celu realizacji postanowień, o których mowa w ust. 1 zostanie zawarta umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 9.
1. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą
przekazania utworu Zamawiającemu, autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów,
wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu umowy (w tym do projektów
graficznych, treści reklamowych, materiałów audiowizualnych niezależnie od formy
utrwalenia itp.) uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania
utworami na wszystkich polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie
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2.

3.

4.

5.

6.

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), w tym
w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką
dowolnej liczby egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony pod lit b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym
także w sieci Internetowej),
d) wprowadzenie utworu do pamięci dowolnej liczby komputerów.
W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca z chwilą przekazania utworu, przenosi
również na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich
oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów,
o których mowa w ust. 1, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany
układu oraz wprowadzania innych zmian lub modyfikacji i nie będzie domagał się z tego
tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
W ramach wynagrodzenia umownego, z chwilą przeniesienia autorskich praw
majątkowych na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których utrwalono
utwory wytworzone w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych
do utworów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie będą wykonywały ich w stosunku
do Zamawiającego.
Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z jakichkolwiek dóbr
niematerialnych, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych oraz rozporządzanie
nimi, przenoszonych na podstawie niniejszej umowy nie będzie naruszało przepisów
prawa oraz żadnych praw osób trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związane
z naruszeniem autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji
niniejszej umowy i zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym
związanych.
W szczególności:
a) w zakresie dopuszczonym prawem Wykonawca podejmie obronę Zamawiającego
w przypadku zgłoszenia przeciwko niemu uzasadnionego roszczenia z tytułu
naruszenia przez utwory dostarczone na podstawie umowy, praw osób trzecich;
b) Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego pokryje odszkodowania,
które w związku z powyższymi roszczeniami osób trzecich zostały zasądzone od
Zamawiającego prawomocnym wyrokiem. Jeżeli powyższe roszczenia są
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prawdopodobne, Wykonawca może dodatkowo zaoferować
modyfikację utworu lub zastąpić utwór wolnym od wad.

nieodpłatnie

§ 10.
1.Bez uszczerbku dla zobowiązań określonych w § 1 i 2 umowy Wykonawca oświadcza, że
przy wykonaniu niniejszej umowy będzie/nie będzie korzystał z podwykonawców:
a) ……….…… w zakresie…………
b) ……………. w zakresie ……...…
c) ………...….. w zakresie…………
2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne
działania lub zaniechania.
3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy jeżeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się
powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 11.
Przedmiot umowy sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
§ 12.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy
w uzasadnionych przypadkach, którymi będą wystąpienie okoliczności niezależnych od
Wykonawcy, które wpływać będą na termin realizacji umowy w ten sposób, że będą
uniemożliwiały zakończenie zadań w terminach określonych umową. Wydłużenie terminów
realizacji przedmiotu umowy nastąpi o okres odpowiadający okresowi niezbędnemu na
usunięcie ww. okoliczności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku, gdy na
należyte wykonanie umowy wpływają okoliczności związane z COVID-19, zmian umowy
dokonuje się w trybie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1842 z późn. zm.).
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).
5. Ewentualne spory, wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
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6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
7. Integralną część umowy stanowią załączniki:
- Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
- Załącznik nr 2 – Program Szkolenia.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

