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AZP-240/PN-p30/049/2020 
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

WZÓR UMOWY  

UMOWA NR ....................................................................... 

 

zawarta w dniu ........................ r. w Lublinie pomiędzy:  

 

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 - 

zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: 

.............................................................................................................................................................................................. 

a 

........................................................................................................................................................................................; NIP 

.............................................., REGON ......................  - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa 

przeprowadzenia treningów biofeedback dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Cooperation of Universities supporting 

the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions", nr AZP-240/PN-p30/049/2020 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę przeprowadzenia treningów biofeedback 
dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis 
management of the Lublin and Lutsk transborder regions", zwaną dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z SIWZ oraz ofertą 
Wykonawcy.  

2. Wykonawca oświadcza, że przeprowadzi treningi zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Kierownik projektu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia hospitacji treningów prowadzonych przez Wykonawcę. 
 

§ 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 11 grudnia 2020 r. 
2. Treningi będą prowadzone według grafiku przedstawionego Wykonawcy przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 8 

dni roboczych przed terminem realizacji danej usługi cząstkowej. 
3. Zamawiający zapewni realizację minimum 70% wartości zamówienia. Pozostałe 30% będzie uzależnione od potrzeb 

Zamawiającego. Z tytułu niezrealizowania pozostałej części zamówienia Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do 
rekompensaty. 

 

§ 3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

maksymalnej kwocie brutto: ……………………… zł (słownie: ………………………………………………………….) obejmującej kwotę netto 
..................................... zł (słownie: .......................................................) oraz podatek od towarów i usług wg stawki ……… % w 
kwocie: ..................... zł (słownie: ……………………………...). 
w tym: 

Cena netto za jedną godzinę treningu: ………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………….), 

Kwota podatku VAT za jedną godzinę treningu: ………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………….), 

Cena brutto za jedną godzinę treningu: ………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………….). 

 
2. Podane ceny są całkowite i ostateczne uwzględniające wszystkie należne składki i inne należności budżetowe, które mogą 

wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to na której stronie ciąży obowiązek ich odprowadzenia oraz wszystkie koszty 
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związane z realizacją umowy.  
3. Zamawiająca zastrzega, iż wysokość wygrodzenia będzie ustalana w oparciu faktyczną liczbę godzin przeprowadzonych 

treningów, stąd w przypadku niewykorzystania maksymalnej wysokości kwoty określonej w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują 
z tego tytułu żadne roszczenia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, wypłacane będzie na podstawie faktur/rachunków, wystawianych przez 
Wykonawcę najpóźniej w ciągu 10 dni po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi, zgodnie z grafikiem treningów oraz 
postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, potwierdzonych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
protokołem, w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Ostatnia faktura za zrealizowaną 
usługę wystawiona będzie najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania umowy. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wykonania umowy w szczególności koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia. 
6. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

§ 4. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz 
w Formularzu Ofertowym, stanowiącym odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i starannego wykonania przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy, a w szczególności udzielać wszelkich 

niezbędnych wyjaśnień i informacji oraz uzyskać akceptację w zakresie dotyczącym wykonania przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca przyjmuje na siebie i ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonane w ramach umowy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych 

podczas realizacji treningów. 
7. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zasadami wiedzy i w sposób zapewniający 
ich wysoką jakość; 

b) dostarczenia materiałów i przyrządów niezbędnych do przeprowadzenia treningów; 
c) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiącą tajemnicę 

służbową Zamawiającego; 
d) pokrycia szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z niewłaściwym wykonaniem czynności 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub zaniechaniem wykonania tych czynności;  
e) zapewnienia protokołu z każdego treningu oraz wykazania zmiany parametrów u każdego uczestnika treningu 

biofeedback w odpowiednim protokole/raporcie/ankiecie (przed i po treningu). 
f) prowadzenia list obecności osób, które skorzystały z treningu, oddzielnie na każdy dzień. Listy przekaże Wykonawcy 

Zamawiający. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. czynności z należytą starannością oraz oświadcza, że posiada odpowiednie 

kwalifikacje do ich wykonania.  
9. Wykonawca podczas przygotowywania i wykonywania zadań objętych przedmiotem umowy zobowiązuje się do przestrzegania 

harmonogramów pracy oraz regulaminów obowiązujących na uczelni. 
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania usługi spowodowanym 

nieterminowością realizacji, brakiem wysokiej standaryzacji usług lub innym działaniem lub zaniechaniem, które może mieć 
wpływ na jakość przeprowadzanego treningu dla uczestników.  

11. W przypadku niemożliwości wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym Zamawiającego oraz zaproponowania zastępstwa  (zastępca powinien spełniać wymagania określone 
przez Zamawiającego w SIWZ). Wykonawca odpowiada za wykonanie zamówienia przez osoby, które zostały skierowane na 
zastępstwo z jego rekomendacji jak za własne czynności. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których będzie miał dostęp w związku z 
wykonywaniem umowy. 

13. Wykonawca oświadcza ponadto, że: 
a) Obowiązki wynikające z postanowień niniejszej Umowy wykonywać będzie ze starannością profesjonalisty – określoną 

przepisem art. 355 §2 KC; 
b) Ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych 

niniejszą Umową, w szczególności za nieterminowe wykonanie usługi; 
c) Za działania i zaniechania osób za pomocą, których niniejszą Umowę wykonuje lub którym wykonanie Umowy powierza, 

odpowiada jak za własne; 
d) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania czynności wynikających z treści niniejszej Umowy; 
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e) Zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy wszelkich 
przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących przedmiotu Umowy, a także wewnętrznych procedur, instrukcji, 
regulaminów obowiązujących w siedzibie Zleceniodawcy, do wykonania usługi użyje własnych materiałów i narzędzi; 

f) Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji o Zleceniodawcy dotyczących lub otrzymanych 
pośrednio lub bezpośrednio w trakcie obowiązywania Umowy; 

g) Będzie realizował przedmiot umowy osobami przeszkolonymi, posiadającymi stosowne kwalifikacje, zgodnie z 
obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem 
należytej staranności. 

 

§ 5. KARY UMOWNE  

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę 
umowną: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 

maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w 
rozpoczęciu realizacji usługi i jej zakończenia, nie więcej jednak niż 10 % maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 
ust. 1 umowy 

2) za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy, inne niż wskazane w pkt 1, w szczególności 
nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy/osoby wykonującej usługę w ustalonym terminie w miejscu 
wykonywania usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek;  

3) za rozwiązanie umowy lub odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
3. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni roboczych 

od dnia przekazania wezwania, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane 

przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 2 

4. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę spowoduje uzasadnioną konieczność powtórzenia 
danego treningu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w sytuacji gdy osoba wykonująca usługę nie pojawi się na 
treningu bez uprzedzenia, skróci czas treningów, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do powtórnego przeprowadzenia 
treningu przez inną osobę na swój koszt oraz zwrotu Zamawiającemu uzasadnionych kosztów z tym związanych. 

5. Zamawiającemu oraz Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w 
umowie kar umownych na zasadach ogólnych.  

6. Kary umowne podlegają kumulacji, nie więcej niż do wartości 30% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 
ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 6. ZMIANY UMOWY 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:  
1) przypadków losowych, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji, 
2) zmiany terminu realizacji projektu, w ramach którego umowa jest realizowana, co będzie miało wpływ na zmianę terminu 

obowiązywania niniejszej umowy, 
3) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
4)  zmiany będące następstwem działania organów administracji, 
5) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub 

wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
6) zmiany odpowiednich zapisów umowy gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub 

zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron i formy aneksu, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze stron umowy  a także zmiana osób określonych § 8  

ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów poszczególnych treningów na etapie realizacji umowy. Zmiana terminów 

treningów nie stanowi zmiany Umowy. Terminy mogą ulec zmianie po konsultacji Wykonawcy z Zamawiającym oraz uzyskaniu 
przez Wykonawcę zgody przekazanej drogą elektroniczną (e-mail) Zamawiającego w formie zaktualizowanego pisemnego 
grafiku treningów.  
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6. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby skierowanej do realizacji usługi. Zmiana ta wymaga przedłożenia – w formie pisemnej 
(przesłanego pocztą lub złożonego osobiście w biurze projektu na KUL, Al. Racławickie 14 w Lublinie) pisma z wnioskiem 
Wykonawcy o dokonanie zmiany nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem realizacji danej usługi cząstkowej oraz 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego w formie pisemnej (przesłanego pocztą lub złożonego osobiście w siedzibie 
Wykonawcy). Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

7. Do zmiany osoby o której mowa w ust. 6 wymagane jest łączne spełnienie następujących warunków: 
1) przedstawienie osoby, której kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia nie są niższe niż 

osoby której zmiana dotyczy;  
2) złożenie informacji na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osoby zastępującej; 

8. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do zmian treści umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia 

siły wyższej rozumiane jako zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i 

inne działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki, epidemie, pandemie, a 

także inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych oraz klęski żywiołowe.  

9. Każda ze Stron obowiązana jest do powiadomienia na piśmie drugiej strony o każdej zmianie danych teleadresowych, jaka 
nastąpi w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej 
umowie uważa się skuteczne. 

10. Ponadto, Zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp. 

 

§ 7. ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia 
od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  o 
powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy z Wykonawcą bez zachowania terminu wypowiedzenia z dniem 
doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o rozwiązaniu w następujących wypadkach:  
1) rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą uprawnioną do wykonywania 

praw z umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Białoruś-Ukraina 2014-2020 dla projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis 

management of the Lublin and Lutsk transborder regions". 

2) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub znajduje się w trakcie 

postępowania naprawczego,  

3) niewykonania lub nienależytego wykonania istotnych obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie odpowiednim do rodzaju 

naruszonych obowiązków, naruszenia te nie zostaną usunięte, 

4) braku akceptacji przez Zamawiającego nowej osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia. 

5) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie może on zrealizować zastrzeżonych w umowie 70%  przedmiotu 

zamówienia. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu liczby godzin 
treningów faktycznie wykonanych w sposób należyty. 

4. Jeżeli, w przypadku 3-krotnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych wad, Wykonawca ich 
nie usunie lub nie naprawi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy 
Wykonawcy.  

 

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający wyznacza: 

.........................................................................................................................................................................  

(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u) 

2. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca wyznacza: 

........................................................................................................................................................................  
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(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u) 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu usług i uwzględnienia wszystkich ewentualnych uwag 

zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

6. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Wszelkie sprawy nieuwzględnione niniejszą umową będą 

regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, jak również przepisów wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na przedmiot umowy. 

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane w niniejszej Umowie załączniki stanowią jej integralną część. 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1) Opis przedmiotu zamówienia 

2) Oferta Wykonawcy 

 

Wykonawca Zamawiający 

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

 


