
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w dniu ……………….. w Białymstoku, pomiędzy: 

 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kombatantów 7, 

15-110 Białystok, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………., zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

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

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

……………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy mogą być łącznie zwani Stronami.   

 

Mając na względzie art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), po rozpatrzeniu ofert złożonych na skutek 

przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa 

następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa przeprowadzenia do dnia 31.03.2015 r. kursu 

w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny wraz z usługami 

towarzyszącymi przygotowaniu i organizacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie 

pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r., poz. 486), zwanym dalej Rozporządzeniem, dla 

grupy zrekrutowanych przez Zamawiającego maksymalnie 30 uczestników w ramach 

Projektu: „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo 

dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 

upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr 

pomocy i integracji społecznej. 

2. Kurs, o którym mowa w ust. 1, zakłada przeprowadzenie 190 godzin dydaktycznych (1 

godzina dydaktyczna = 45 minut). Maksymalnie podczas jednego zjazdu może odbyć się 

20 godzin dydaktycznych kursu. Zwiększenie liczby godzin zajęć w ramach 

poszczególnych zjazdów może nastąpić wyłącznie za wyrażoną na piśmie zgodą 

Zamawiającego.  

3. Minimalna liczba zjazdów dla kursu wynosi 10. Zjazdy powinny odbywać się w 

odstępach dwutygodniowych. Zjazdy mogą odbywać się częściej wyłącznie za wyrażoną 

pisemnie zgodą Zamawiającego.  

4. Zajęcia w trakcie poszczególnych zjazdów powinny rozpoczynać się w soboty 

najwcześniej o godz. 9.00, a w niedziele najwcześniej o godz. 8.30, i kończyć się 

najpóźniej w soboty o godz. 19.00, a w niedziele najpóźniej o godz. 17.00.  

 

 

 



 

5. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić kurs zgodnie ze złożoną ofertą, która 

stanowi załącznik do niniejszej umowy oraz zgodnie ze złożonym do niniejszej umowy 

Planem kursu i Harmonogramem jego realizacji. 

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił dla każdego z Uczestników pakiet 

materiałów dydaktycznych obejmujący podręczniki (najnowsze wydania) oraz inne 

materiały dydaktyczne, w tym skrypty i wydruki prezentacji wykorzystywanych w trakcie 

zajęć dydaktycznych. Wszelkie materiały dydaktyczne powinny być przekazane 

Uczestnikom bezzwrotnie. Podręczniki powinny zostać przekazane w trakcie pierwszego 

zjazdu. Dodatkowo, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu jeden 

komplet pakietu podręczników, o których mowa powyżej (najpóźniej na 5 dni przed 

pierwszym zjazdem) oraz przekazywać sukcesywnie kopie wszystkich pozostałych 

materiałów dydaktycznych.  

7. Materiały dydaktyczne (w tym także prezentacje wykorzystywane w trakcie zajęć 

dydaktycznych) powinny być opatrzone logo Unii Europejskiej z odwołaniem słownym 

do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informację o współfinansowaniu szkoleń ze środków 

Unii Europejskiej, w formie zapisu: „Kurs specjalistyczny współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”; użyte logo i 

sformułowania muszą być zgodne z aktualnymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania 

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przygotowanymi przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; ponadto, materiały powinny być opatrzone logo 

projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla 

kadr instytucji pomocy społecznej” oraz Zamawiającego. 

8. W przypadku materiałów dydaktycznych zakupionych przez Wykonawcę, wymogi 

określone w powyższym ustępie powinny zostać zrealizowane poprzez zamieszczenie w 

materiałach dydaktycznych stosownej naklejki, której wzór Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zaakceptowania. 

9. Strona tytułowa materiałów dydaktycznych opracowanych przez Wykonawcę powinna 

być zgodna ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego, w szczególności nie może 

zawierać logo Wykonawcy lub informacji o Wykonawcy. Wykonawca może zamieszczać 

swoje logo/informacje o Wykonawcy wyłącznie na ostatniej stronie materiałów 

dydaktycznych. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia do realizacji kursu osób, które posiadają 

odpowiednie kwalifikacje. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do wydania każdemu Uczestnikowi zaświadczenia o 

ukończeniu szkolenia, zgodne z Rozporządzeniem oraz dodatkowe zaświadczenia 

wskazujące, że kurs był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Kserokopie tych dokumentów zostaną przekazane 

Zamawiającemu.  

12. Kurs zostanie przeprowadzony w sali dydaktycznej/salach dydaktycznych, spełniających 

warunki Rozporządzenia oraz wskazane we wniosku do MPiPS o wydanie zgody na 

prowadzenie szkoleń i dla którego zgoda została wydana. 

13. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni w trakcie poszczególnych zjazdów, w 

każdym dniu, wyżywienie dla każdego Uczestnika w postaci serwisu kawowego - dwa 

razy w każdym dniu, obiadu w czasie określonym w harmonogramie. 

14. Serwis kawowy, obiad powinien być zorganizowany w pomieszczeniu znajdującym się w 

bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia, w którym organizowane będą zajęcia 

dydaktyczne. 

15. Wykonawca powinien zapewnić Uczestnikom nieskrępowany dostęp do węzła 

sanitarnego. 

16. Zamawiający we własnym zakresie przeprowadzi rekrutację uczestników kursu. 



 

17. Zamawiający przy podpisaniu niniejszej umowy przedstawił Wykonawcy wzory 

dokumentów, które Wykonawca będzie zobowiązany wykorzystywać w toku realizacji 

zamówienia (w tym potwierdzenie otrzymania materiałów dydaktycznych, listy 

obecności na zajęciach dydaktycznych, potwierdzenie skorzystania z noclegu). 

18. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość wglądu we wszelkie dokumenty 

związane z realizacją zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli, a także możliwość 

przeprowadzenia wizytacji zajęć dydaktycznych. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkoleń zgodnie z 

Rozporządzeniem. 

 

§ 2 

1. Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

do dnia 31 marca 2015 r., z tym że poszczególne zjazdy powinny zostać wykonane  

w terminach określonych w złożonym przez Wykonawcę Harmonogramie, który stanowi 

załącznik do niniejszej umowy.   

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów poszczególnych zjazdów, 

wynikających z przyczyn niezależnych od Stron. 

3. Na koordynatora kursu Wykonawca na cały okres realizacji zamówienia wyznacza: 

………………………………………………….., który będzie odpowiedzialny za 

kontakty z Zamawiającym oraz Uczestnikami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w 

zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r., poz. 486). 

 

§ 3 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu materiałów dydaktycznych, innych niż zakupione 

przez Wykonawcę, Wykonawca bez odrębnego oświadczenia udziela Zamawiającemu 

nieodpłatnie niewyłącznej licencji do korzystania z tych materiałów.  

2. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, następuje na okres 10 lat, bez ograniczenia co 

do terytorium, ilości egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami 

cyfrowymi, elektronicznymi i wszelkimi technikami poligraficznymi,  

2) rozpowszechnianie wśród uczestników kursu,  

3) wprowadzanie w całości lub w części do pamięci komputera,  

4) wykorzystywanie w całości lub części w różnorodnych publikacjach, w tym w celach 

promocyjnych i reklamowych.  

3. Wraz z przekazaniem materiałów, Wykonawca wyraża zgodę na pierwsze ich 

udostępnienie publiczności.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich 

majątkowych i osobistych osób trzecich do materiałów dydaktycznych. Wykonawca 

zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych szkód po stronie Zamawiającego 

powstałych na skutek lub w związku z naruszeniem przez Wykonawcę praw autorskich 

osób trzecich do materiałów dydaktycznych (w szczególności do zwrotu Zamawiającemu 

wszelkich wydatków poniesionych przez Zamawiającego, a obejmujących między innymi 

wypłacone odszkodowanie, a także wszelkie koszty poniesione w związku  

z dochodzeniem przez osobę trzecią roszczeń wobec Zamawiającego).  

 

§ 4 

1. Płatność za właściwie wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie 14 dni od 

otrzymania rachunku/faktury, który/którą Zleceniobiorca zobowiązuje się wystawić nie 

wcześniej niż po dacie zakończenia kursu za każdy miesiąc oraz przedłożeniu kart pracy 

oraz ewidencji godzinowej potwierdzającej zaangażowanie w realizację innych projektów 



 

realizowanych w ramach NSRO. Zamawiający pokryje wyłącznie rzeczywisty zakres 

realizacji umowy z uwzględnieniem  jednostkowych kosztów noclegów i wyżywienia. 

Wraz z poszczególnymi fakturami Wykonawca przedstawi szczegółowe specyfikacje 

uwzględniające informacje o korzystaniu z noclegów przez poszczególnych Uczestników 

oraz listę obecności Uczestników. 

2. Zamawiający pokryje koszty zakwaterowania tylko za te osoby, które skorzystają z 

noclegu i potwierdzą skorzystanie własnoręcznym podpisem na stosownej liście. Koszty 

cateringu zostaną pokryte tylko za te osoby, które były obecne w danym dniu zjazdowym, 

na podstawie listy obecności. 

3. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie 

dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem przekazania przez Instytucję Wdrażającą 

środków finansowych służących finansowaniu niniejszej umowy na wyodrębniony 

rachunek bankowy Zleceniodawcy. 

4. W przypadku braku środków o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunku 

Zamawiającego, płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną. 

5. Wynagrodzenie objęte niniejszą umową współfinansowane jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 5 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzić mogą wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje zgodne z 

rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r.  

w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r., poz. 486). 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności 

na piśmie, powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia przez inne osoby niż wskazane 

w złożonej ofercie.  

3. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, Wykonawca powinien złożyć na 

piśmie, wykazując jednocześnie, że wskazane we wniosku osoby, spełniają warunki 

wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 

2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r., poz. 

486). 

 

§ 6 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nienależytego wykonywania umowy, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, ten zaś zaprzestanie naruszać postanowień 

umowy i niezwłocznie usunie wskazaną nieprawidłowość.  

2. Jeżeli nieprawidłowość nie zostanie usunięta niezwłocznie lub Wykonawca nadal będzie 

nienależycie wykonywał umowę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości równowartości 0,25 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 

ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień występowania nieprawidłowości lub naruszania 

postanowień umowy, albo odstąpić od umowy. W przypadku rozwiązania umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu dotychczas otrzymanego wynagrodzenia oraz 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości 10 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. W przypadku:  

1) nieprzystąpienia do wykonywania niniejszej umowy w terminie określonym  

w umowie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

2) zaprzestania wykonywania umowy,  

3) odmowy poddania się kontroli realizacji umowy,  

4) niezrealizowania zaleceń pokontrolnych pomimo upływu wyznaczonego w tym 

celu terminu,  

Zamawiający może bez uprzedniego wzywania do usunięcia nieprawidłowości odstąpić 

od umowy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu dotychczas 



 

otrzymanego wynagrodzenia oraz zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości równowartości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przekraczającego zastrzeżone kary umowne.  

 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że w przypadku niespełnienia przez osobę którą posługuje się 

przy przeprowadzeniu kursu warunków określonych w złożonym do oferty Oświadczeniu, 

będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych z tego tytułu przez 

Zamawiającego. Obowiązek zapłaty nastąpi na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty 

skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy. 

2. Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim. 

 

§ 8 

3. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:  

1) polega na zmianie osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne, w przypadku 

zaistnienia okoliczności, na które Wykonawca oraz wykładowca nie mieli 

wpływu ( np. choroba trenera); w takiej sytuacji Wykonawca powinien złożyć na 

piśmie uzasadnienie zmiany trenera, wykazując jednocześnie, że nowa osoba, 

której zamierza powierzyć wykonanie swoich obowiązków, spełnia warunki 

wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu oraz 

jest wskazana we wniosku do Zamawiającego o wyrażenie zgody na prowadzenie 

szkolenia, a zgoda taka została wydana;  

2) polega na zmianie terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia 

ważnych przyczyn (w szczególności z uwagi na znaczne trudności  

w zrealizowaniu usługi w wyznaczonym terminie spowodowane przyczynami 

obiektywnymi, z uwagi na brak wystarczającej liczby zgłoszonych uczestników 

szkoleń, lub w przypadku opóźnień w podpisaniu niniejszej umowy, 

powodujących, iż dochowanie określonych terminów jest niemożliwe lub 

znacznie utrudnione);  

3) dotyczy zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto 

przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego;  

4) dotyczy zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy.  

2. 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 tychże okolicznościach.  

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

wynagrodzenia należnego z tytułu rzeczywistego wykonania części umowy.  

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zastosowania, pod rygorem nieważności formy 

pisemnego aneksu.  

 

 

§ 9 

1. W celu należytego wykonania umowy, w szczególności prowadzenia dokumentacji kursu 

w zakresie określonym umową, Zamawiający powierza Wykonawcy dane osobowe 

uczestników w zakresie: imię i nazwisko, nazwa instytucji, w której pracuje uczestnik,  



 

a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać te dane wyłącznie w celach związanych  

z realizacją umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za naruszenie zasad 

przetwarzania danych osobowych, określonej w rozdziale 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 

ze zm.) i zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane osobowe, do których uzyskał 

dostęp.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy przetwarzaniu danych osobowych 

zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz przepisów 

wykonawczych do tej ustawy.  

2. Wykonawca nie decyduje o celach przetwarzania powierzonych danych osobowych.  

3. Wykonawca jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające uzyskane dane przed ich 

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, zmianą, utratę, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, określone w obowiązujących przepisach prawa,  

w szczególności w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych.  

4. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające 

pisemne imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.  

5. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach 

naruszenia zasad postępowania z danymi osobowymi.  

 

§ 10 

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub innym upoważnionym instytucjom 

przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania zamówienia, w tym w szczególności 

prawidłowości sporządzania i przechowywania dokumentacji z wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania wszelkiej dokumentacji z realizacji 

przedmiotowego zamówienia, co najmniej do 31 grudnia 2020 r.  

 

§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

               Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

 


