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Załącznik nr 4 do SIWZ 
WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu ……...................  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 

.........................................................................................................................................................................................................;NI

P:..............................................., REGON: ………………..................... - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez: 

......................................, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.” 

 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie art. 138 n pkt 1 w związku z art. 
138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej 
„ustawą Pzp”, gdzie zakup będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału 
instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o 
dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18, pn.: Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie 
kompetencji językowych - język polski dla studentów zagranicznych KUL w ramach realizacji projektu „WELCOME TO KUL 
wzmacnianie kompetencji w relacjach międzynarodowych na Uniwersytecie”, z nr nadanym przez Zamawiającego – AZP-
240/US-pw750/05/2020, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kompetencji językowych - język polski 
dla studentów zagranicznych KUL w ramach realizacji projektu „WELCOME TO KUL wzmacnianie  kompetencji w relacjach 
międzynarodowych na Uniwersytecie”,  zwaną dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy.  
2.Wykonawca oświadcza, że przeprowadzi zajęcia dydaktyczne zgodnie z zakresem tematycznym i godzinowym oraz 
szczegółowymi wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 
3.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) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiących 
tajemnicę służbową Zamawiającego; 

c) pokrycia szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z niewłaściwym wykonaniem czynności 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub zaniechaniem wykonania tych czynności;  

d) przeprowadzenia zajęć, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy;  
e) prowadzenie dokumentacji na wzorach Zamawiającego, tj. m.in.: dzienników zajęć, list obecności podpisywanych 

podczas zajęć dydaktycznych, protokołów potwierdzających odbiór materiałów dydaktycznych etc. 
4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. czynności z należytą starannością oraz oświadcza, że posiada odpowiednie 
kwalifikacje do ich wykonania.  
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia materiałów szkoleniowych w formie podręcznika dla uczestników szkolenia dostosowanego do stopnia znajomości 
języka dla grup szkoleniowych. 
6.Kierownik projektu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia hospitacji zajęć prowadzonych przez Wykonawcę. 

 
§ 2. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. 
2.W dniu podpisania umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym harmonogram realizacji zajęć. 
3.Zajęcia będą odbywać się w budynkach KUL, Al Racławickie 14, 20-950 Lublin, w salach udostępnionych Wykonawcy w ramach 
niniejszej umowy. 
4. W sytuacjach wyjątkowych, takich jak zaistnienie siły wyższej, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie zajęć w formie online, po 
wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.  

 
§ 3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne 



Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 
  

 

 
  

 

St
ro

n
a2

 

wynagrodzenie w kwocie brutto: ……………………… zł (słownie: ………………………………………………………….), obejmujące kwotę 
netto ..................................... zł (słownie: .......................................................) oraz podatek od towarów i usług wg stawki 
……… % w kwocie: ..................... zł (słownie: ……………………………...). 

2. Podane w ust. 1 wynagrodzenie brutto jest całkowite i ostatecznie, uwzględniają 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 związane z realizacją umowy. Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienia  
majątkowych praw autorskich wraz z prawami zależnymi i prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 
przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie usługi uregulowane zostanie jednorazowo, po zakończeniu wszystkich zajęć, po podpisaniu 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury/rachunku. 

4. Jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, podana w ofercie cena jest wartością 

ostateczną (ceną brutto), zawierającą wszystkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane ze zgodnym z ustawą 

wynagrodzeniem tj. pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego związany z wypłatą wynagrodzenia (składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i emerytalne – jeśli dotyczy – oraz podatek dochodowy). 

5. W przypadku osoby fizycznej stawka godzinowa nie może być niższa niż wynikająca z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

ustalona na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2019r., poz. 1778). 

6. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu 
terminu. 

7. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wykonania umowy w tym w szczególności koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia osób 
wskazanych do realizacji zamówienia. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia liczby szkoleń maksymalnie o 20 % na etapie realizacji umowy, zmiany te nie 
stanowią zmiany umowy. W tej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniej zmianie (zmniejszeniu). 

 
§ 4. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

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

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy ustali z Zamawiającym harmonogram realizacji zajęć. 
3. Wykonawca w dniu rozpoczęcia zajęć przeprowadzi wstępną ocenę poziomu znajomości języka polskiego jako obcego wśród 

uczestników kursów poprzez test sprawdzający, w celu zakwalifikowania uczestników do właściwej grupy znajomości języka.  
4. Wykonawca w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć zakupi i przekaże każdemu uczestnikowi kursów językowych – podręcznik 

i inne pomoce dydaktyczne adekwatne do poziomu zaawansowania  i programu kursu. 
5. Wykonawca w ramach zajęć zapewni uczestnikom dodatkowe materiały dydaktyczne, które będą odpowiadać swoim 

standardem powszechnie uznanym normom jakościowym przy zachowaniu staranności wymaganej dla tworzenia tego 
rodzaju dzieł. Wykonawca zapewni, że metody i pomoce dydaktyczne, będą różnorodne oraz będą wykorzystywać 
nowoczesne i efektywne metody i sposoby nauki języków obcych, w tym przypadku języka polskiego jako obcego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i starannego wykonania przedmiotu umowy. 
7. 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. 
8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w niniejszej umowie będzie całkowicie oryginalny, nie będzie 

naruszać praw osób trzecich, w szczególności majątkowych oraz osobistych praw autorskich oraz, że osobiste i majątkowe 
prawa autorskie nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

9. Wykonawca przyjmuje na siebie i ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonane w ramach umowy, w 
tym w zakresie odpowiedzialności wynikającej z naruszenia prawa autorskiego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 
przeciwpożarowych podczas realizacji usługi. 

11. 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 przeprowadzanych szkoleń.  
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12. 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.  

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) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania czynności wynikających z treści niniejszej Umowy; 
d) 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 lokalach udostępnionych przez Zamawiającego, w których będzie realizowany przedmiot 
umowy; 

e) 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. 

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość przeprowadzonych zajęć, ich terminowość i zgodność z obowiązującymi 
przepisami prawa, nie odpowiada natomiast za frekwencję uczestników na zajęciach. 
11.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 

 
§ 5. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, iż zbywa na rzecz Zamawiającego całość praw autorskich majątkowych oraz praw zależnych do 
przedmiotu umowy i wszystkich innych elementów przedmiotu umowy, które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm. dalej cyt: „ustawa o prawie 
autorskim”), na wszystkich odrębnych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim oraz wyraża 
zgodę na wielokrotne dokonywanie wszelkich zmian przedmiotu umowy, z poszanowaniem osobistych praw autorskich 
twórcy. 

2. Przeniesienie powyższych praw autorskich i zależnych następuje po dokonaniu  przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń 
materiałów szkoleniowych przedłożonych przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający nabywa na własność oryginały przedłożonych materiałów szkoleniowych wraz z możliwością dalszego 
przeniesienia ich własności. Wykonawca oświadcza, że nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby mu 
przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym umową na Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że 
autorskie prawa majątkowe nie są przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostają przeniesione na 
Zamawiającego bez żadnych ograniczeń. 

4. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż przeniesienie praw wskazanych w ust. 1 nastąpi na czas nieograniczony oraz, że 
nabywca będzie miał prawo je wykorzystywać na wyłączność zarówno w kraju, jak i zagranicą. 

5. Wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi zawiera 
się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1  niniejszej umowy. 

6. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do Utworu wymienionego w ust. 1 będzie mógł 
korzystać z niego w całości lub w części na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową 
lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, 
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

2) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie do formatu, systemu lub standardu, 
3) użyczenie, najem lub dzierżawa, 
4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym 

systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

5) wprowadzanie do pamięci komputera, 
6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 
7) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w 

dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 
8) opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji Utworu, 
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9) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji Utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, 
przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób 
trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

7. Wymienione w ust. 6 pola eksploatacji dotyczą także utworów składających się na Utwór.  
8. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
(rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu, o którym mowa w ust. 1 w nieograniczonym zakresie, a w szczególności w 
zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 6). 
9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania Utworu, ani też pod 
względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych 
ograniczeń. 
10. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż autor (autorzy) Utworu nie będą wykonywali przysługujących im praw osobistych w 
sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Utworu. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do nierejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu własnym lub na rzecz innych 
podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących elementy Utworu. 
12.Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony Utwór jest wolny od wad fizycznych i prawnych. Ponadto oświadcza, że 
rozporządzenie Utworem nie narusza praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności: praw patentowych, praw 
autorskich i praw do znaków towarowych. 
13.Jeżeli po odebraniu Utworu okaże się, iż Utwór ma wady fizyczne, prawne lub nastąpiły inne okoliczności uniemożliwiające 
korzystanie z Utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 14 dni, zobowiązany jest do dostarczenia innej wersji Utworu wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w 
niniejszej umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. 
14.W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego w związku z korzystaniem przez 
niego z praw autorskich dotyczących Utworu, w szczególności roszczeń związanych z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności 
intelektualnej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszeniu roszczeń, a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 
Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności poprzez: 
1) podjęcie działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem związanych z tym wszelkich kosztów, wstąpienie do 

toczącego się postępowania, a w razie braku takiej możliwości wystąpienie z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego, 
2) zapłacenie na rzecz osoby trzeciej kwot zasądzonych od Zamawiającego prawomocnym wyrokiem sądu lub przyznanych na 

podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji odpowiednich organów, w tym także zapłacenie 
zasądzonych od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej kosztów procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych 
i kosztów zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości, a w przypadku zapłacenia tych kwot przez 
Zamawiającego lub ich wyegzekwowania od Zamawiającego przez osobę trzecią – zwrócenie na rzecz Zamawiającego kwoty 
wraz z kosztami celowej egzekucji, a ponadto zwrócenie Zamawiającego także zapłaconych przez nią kosztów doradztwa 
prawnego, z którego skorzystała w związku z wystąpieniem osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonym na rzecz 
Zamawiającego od osoby trzeciej zwrotem kosztów zastępstwa procesowego. 

 
§ 6. KARY UMOWNE  

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

wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne niż wskazane w lit. a, w szczególności 
nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy (trenera) w ustalonym terminie w miejscu wykonywania usługi, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek;  

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

d) w przypadku zmiany osób realizujących zamówienia bez wymaganej zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy za każdy stwierdzony przypadek; 

e) za każde inne naruszenie postanowień umowy, w wysokości 1% 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. 
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3. Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę spowoduje uzasadnioną konieczność powtórzenia 
zajęć z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w sytuacji gdy trener Wykonawcy nie pojawi się na szkoleniu, bez 
uprzedzenia skróci czas zajęć, przeprowadzi zajęcia w sposób nienależyty, co potwierdzą uzasadnione negatywne oceny 
uczestników, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do powtórnego przeprowadzenia szkolenia przez innego trenera na 
swój koszt oraz zwrotu Zamawiającemu uzasadnionych kosztów z tym związanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
negatywnej oceny zajęć przez uczestników, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za nienależycie zrealizowane zajęcia.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar 
umownych na zasadach ogólnych.  

5. Kary umowne podlegają kumulacji, nie więcej niż do wartości 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 
niniejszej umowy. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty naliczonych kar umownych w terminie 7 dni, w  przypadku brak zapłaty 

naliczonych kar w terminie przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia o którym mowa w ust.2 

 
§ 7. ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności i może dotyczyć: 

1) zmiany odpowiednich postanowień 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;  

2) przypadków losowych, które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin jej realizacji, 
3) zmiany terminu realizacji projektu, w ramach którego umowa jest realizowana, co będzie miało wpływ na zmianę 

terminu obowiązywania niniejszej umowy, 
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

zmian będących następstwem działania organów administracji, zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w 
czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

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, z zastrzeżeniem, że osoby te 

będą mieć kompetencje i kwalifikacje wymagane w treści SIWZ, 

6) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, pod 
warunkiem, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

7) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego, w wyniku przejęcia przez Zamawiającego 
zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 

8) zmiany terminu realizacji usługi, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron skutkujących 
niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 2 Umowy bądź powodów wynikających z okoliczności leżących po 
stronie Zamawiającego, po ustaleniu i zaakceptowaniu przez Strony nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. 
Zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu realizacji 
przedmiotu umowy bez naliczania kar umownych, 

2. Usługa będzie realizowana przez osoby wskazane w „Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia” złożonym przez 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana każdej z w. w. osób może nastąpić wyłącznie za 
uprzednią zgodą Zamawiającego pod warunkiem, iż nowa osoba skierowana do realizacji zamówienia będzie posiadała 
kompetencje nie mniejsze niż osoba wskazana w w. w. dokumencie.  

3. Do zmiany osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia wymagane jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) przedstawienie osoby, której kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia 

nie są niższe niż osoby zastępowanej;  
b) złożenie informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zakresu wykonywanych czynności 

oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą; 
c) uzyskanie przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę osoby skierowanej do realizacji 

zamówienia. 
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4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron i formy aneksu, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie 
wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy możliwość zmiany formy prowadzenia zajęć ze stacjonarnych na online 
w sytuacjach wyjątkowych, takich jak zaistnienie siły wyższej, po wcześniejszym ustaleniu. W. w. zmiana  nie stanowi zmiany 
Umowy, wymaga konsultacji Wykonawcy z Zamawiającym oraz uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego 
we wskazanym zakresie.  

7. 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. 

8. 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. 

9. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.  
10. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.W zakresie ochrony danych osobowych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).  
2.Zamawiający w przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą 
umową, zobowiązuje się do zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy o treści i na zasadach określonych w przepisach 
powszechnie obowiązujących. Treść takiej umowy zostanie uzgodniona przez Strony przed jej zawarciem.  
 

§ 9. 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 lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
2.W przypadku określonym w ust. 1 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 dn i od dnia 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
3.Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy z Wykonawcą bez zachowania terminu wypowiedzenia z dniem 
doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o rozwiązaniu w następujących sytuacjach:  

a)rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą uprawnioną do wykonywania 
praw z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
b)Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub znajduje się w trakcie 
postępowania naprawczego,  
c)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, 
d) braku akceptacji nowej osoby skierowanej do realizacji zamówienia przez Zamawiającego, 

4.W przypadkach określonych w ust. 3 lit a)-d) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
zamówienia zrealizowanego w sposób należyty. 
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa 
Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy 
przestępstwa. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za 
usługi zrealizowane do dnia rozwiązania umowy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, 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, 
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epidemie, pandemie, a także inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych oraz 

klęski żywiołowe;  

7. Niezależnie od prawa do naliczenia i potrącenia kar umownych określonych powyżej, Zamawiającemu przysługuje - w razie 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę - możliwość odstąpienia od umowy lub jej 
rozwiązania w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o niewykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu przez Wykonawcę 
zamówienia oraz po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie 
zostaną usunięte. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za zajęcia przeprowadzone 
należycie.  

 
§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu) 
2. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca wyznacza: 
........................................................................................................................................................................  

(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu) 
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.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz 
kodeksu cywilnego. 
5.Ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie. 
6.Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Załączniki do umowy: 

1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1  
2) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 
3) Protokół odbioru – wzór – Załącznik nr 3 
4) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 4 

 

Wykonawca Zamawiający 

………………………………………..……………… ………………………………………………………. 
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Załącznik nr 3 do umowy  

 

PROTOKÓŁ ODBIORU – WZÓR 

 

 

do Umowy nr …………………………………………………………..……... z dnia ………………………………………….. 

 

sporządzony w dniu …………………………………………………………………….…… w Lublinie 

 

Zamawiający: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20–950 Lublin; 

 

Wykonawca: ………………………………………………………………………………….……………. ………………………………………………….………… 

 

Przedmiot umowy:
 
………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………… 

 

  Wykonawca wykonał przedmiot umowy, a Zamawiający przyjął  bez zastrzeżeń wykonanie przedmiotu zamówienia  zgodnie z 

umową.
  

  Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanej usługi:
 
 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

          ze strony Zamawiającego:        ze strony Wykonawcy: 

 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


