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Załącznik nr 2 

UMOWA ………… 

zawarta w dniu .................................... r. 

w Białymstoku, pomiędzy: 
MIASTEM BIAŁYSTOK, u. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20, 
REGON 050658640, 
reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa, 
15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21, w którego imieniu działa Pani Renata Frankowska - Dyrektor, 
 
a 
............................................................................. z siedzibą 
…………………………………………………………………………… 
NIP ................................... REGON .............................. zwanym dalej WYKONAWCĄ,  
reprezentowanym 
przez:..........................................................................................................………………………. 
 
w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, 
w oparciu o zapisy Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z realizacją projektu: „Zawodowe 
perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość" (dalej: Projekt), 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na 
obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, została zawarta umowa następującej treści:  
 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć grupowych dla uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku, będących uczestnikami Projektu, 
zgodnie Zapytaniem ofertowym nr 26.1.2022, ofertą złożoną przez Wykonawcę w Części …. 
(Części I – IV, odpowiednio do części, na którą składana była oferta) oraz na warunkach 
opisanych niniejszą umową. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymiar godzinowy zajęć określa Załącznik nr 
1 do umowy (OPZ) Przewidywana liczba godzin może ulec zmianie w zależności od 
indywidualnych potrzeb uczestników Projektu, z zastrzeżeniem, że zamówienie ulegnie 
zmniejszeniu nie więcej niż o 50% pierwotnie zakładanego zakresu. Rozliczenie i płatność 
będzie następować w stosunku do rzeczywiście przeprowadzonych zajęć. Wykonawca nie ma 
względem Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykorzystania ilości zajęć w pełnym zakresie. 

3. Miejsce realizacji szkolenia: siedziba Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość zmiany 
miejsca realizacji usługi z przyczyn technicznych i organizacyjnych bądź dla lepszego spełnienia 
celu, w jakim usług jest świadczona, w tym w przypadku zawieszenia nauki stacjonarnej z 
przyczyn wywołanych epidemią wirusa COVID-19, dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, 
prowadzenie zajęć w formule on-line. 

4. Zajęcia będą prowadzone sukcesywnie, w miarę zgłaszania się uczniów chętnych do 
uczestnictwa. Przewidziane jest 9 grup po 10 uczniów w każdej grupie.  
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OBOWIĄZKI STRON 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy wskazanego w §1 z należytą 
starannością oraz zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tego 
rodzaju. 

2. W ramach szkolenia Wykonawca przeprowadzi testy efektywności zajęć (pre i post). 
3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Dyspozycyjności w ustalonym terminie przeprowadzenia zajęć; 
2) Przeprowadzania zajęć w oparciu o wymagane tematy, zgodnie z opracowanymi na 

etapie składanie ofert założeniami programu warsztatów; 
3) Prowadzenie na bieżąco dokumentacji zajęć oraz przekazanie w terminie 3 dni od daty 

zakończenia usługi, w szczególności: 
a) oryginału dziennika zajęć, 
b) oryginału list obecności z podpisami uczestników, 
c) testów efektywności zajęć (pre i post). 

4. Zamawiający zobowiązany jest do skierowania do Wykonawcy uczestników Projektu oraz 
bieżącego współdziałania w celu realizacji niniejszej umowy i zapłaty wynagrodzenia za 
prawidłowo zrealizowany zakres usługi. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania 
umowy do dnia 31 maja 2023 r. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu 
realizacji umowy z przyczyn technicznych i organizacyjnych, jednak nie dłużej niż o jeden 
miesiąc, w szczególności w przypadku zgłoszonych Zamawiającemu potrzeb uczestników 
Projektu. 

2. Zajęcia będą prowadzone w terminie wskazanym w ust. 1, w siedzibie Szkoły, w godzinach jej 
pracy. Przez jedną godzinę zajęć rozumie się godzinę lekcyjną. Dopuszcza się prowadzenie 
zajęć w ramach godzin wychowawczych. Szczegółowy harmonogram prac będzie ustalony 
przez Strony w miarę realizacji zajęć, z uwzględnieniem zmian wynikających z przyczyn 
organizacyjnych oraz indywidualnych potrzeb uczestników Projektu 
 

 
 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
§ 4 

1. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie elementy, o których mowa w § 1 i 2. 
2. Wykonawcy, za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

………………….. zł brutto (słownie: ………………….. brutto), w tym cena za 1 godzinę zajęć w 
wysokości …… zł brutto. Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT. 

3. Wynagrodzenie dokonywane będzie z dołu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia przedłożenia 
przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury/rachunku oraz dostarczeniu 
dokumentów potwierdzających przeszkolenie danej grupy uczniów. 

4. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia, o 
którym mowa w ust. 3 uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez 
Zamawiającego od instytucji finansującej w ramach realizowanego Projektu. W związku z 
powyższym modyfikacji ulega ust. 3 w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczone w 
terminie 5 dni od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od instytucji 
finansującej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający będzie 
informował Wykonawcę o przewidywanym nowym terminie zapłaty. 

5. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
numer: .......................................................................................................................................... . 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, 
dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. 
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7. Datą dokonania zapłaty należności z faktury VAT będzie data obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
9. Zamawiający zastrzega, iż wystawienie faktury/rachunku będzie możliwe po uprzednim 

zaakceptowaniu dokumentów merytorycznych (w szczególności: listy obecności, dziennika 
zajęć, itp.) przedstawionych przez Wykonawcę. 

10. Płatnikiem faktury będzie Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, 
NIP 966-211-72-20, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. 

11. Dane do faktury: 
NABYWCA: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1,                         
NIP 9662117220, REGON 050658640, 
ODBIORCA: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa – ZST, 15-879 Białystok,                            
ul. Stołeczna 21. 

 
 

SPOSÓB REALIZACJI UMOWY 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy wszelkich 
zaleceń Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania kopii wszelkich dokumentów związanych z 
realizacją umowy, w sposób umożliwiający dokonanie przez Zamawiającego kontroli w zakresie 
prawidłowości wykonania umowy oraz przechowywania ich aż do zakończenia realizacji umowy, 
w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do poinformowania 
Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowaną umową. 

3. W celu prowadzenia zajęć Wykonawca wskazuje ........................... (imię i nazwisko pedagoga). 
4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3, stała lub czasowa, jest możliwa wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego, inicjowana jest protokołem Stron lub wnioskiem Wykonawcy i wymaga aneksu 
do umowy. Nowa osoba musi posiadać kompetencje nie niższe od wymaganych zapytaniem 
ofertowym oraz wynikających z oferty. 

 
 

KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku przerwania, zawieszenia lub prowadzenia zajęć niezgodnie z programem, 
harmonogramem i ustaleniami Stron umowy, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy z 
wyznaczonym dodatkowym 7 – dniowym terminem na podjęcie prawidłowego prowadzenia 
zajęć. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości 
wykonywania ustaleń niniejszej umowy, w szczególności w zakresie prawidłowego wykonywania 
postanowień, o których mowa w § 1 i 2 umowy. 

3. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania zobowiązań, o których 

mowa w niniejszej umowie w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) za nieterminową realizację przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości umowy; 
2) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego maksymalnego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5. 

5. W przypadku gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kary umownej, Zamawiający będzie 
mógł dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego maksymalnego 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5. 

7. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile 
nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 8. 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur lub innych wymagalnych należności. 
9. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.  
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POUFNOŚĆ DANYCH 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu 
wykonania niniejszej umowy, wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i 
wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności dotyczących organizacji, zarządzania oraz 
innych niepodanych do wiadomości publicznej informacji  organizacyjnych i osobowych, a także 
innych informacji, w których posiadanie wszedł podczas realizacji umowy, a w szczególności, 
których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić na szkodę interesy 
Zamawiającego lub uczestników Projektu. 

2. Wykonawca nie jest upoważniony do publikowania informacji, o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu w jakiejkolwiek formie bez zgody Zamawiającego, w tym publikowania 
informacji o zakresie współpracy z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje, w tym 
materiały, nośniki, informacje oraz dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także 
zachowywać zasady najściślejszej poufności, w szczególności zakaz publikacji i udostępniania 
informacji osobom trzecim. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim 
niezwiązanym z wykonywaną usługą, informacji, w tym wszelkich danych o uczestnikach 
Projektu, zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej realizacji, rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że 
stan tajemnicy ustał. 

5. Obowiązek zachowania poufności obejmuje zobowiązanie do zwrotu i/lub zniszczenia wszelkich 
materiałów i nośników informacji wraz z informacjami uzyskanymi w związku z realizacją 
niniejszej umowy, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania. 

6. Naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań i zakazów określonych w ustępie 1-5 niniejszego 
paragrafu uprawnia Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1 000,- zł 
(słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli natomiast, w 
konsekwencji naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań lub zakazów określonych w niniejszym 
paragrafie, Zamawiający doznał szkody i wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej 
kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych. 

 
 

PRAWA AUTORSKIE 
§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że dzieła powstałe w trakcie realizacji Umowy stanowiące przejawy 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze (dalej zwane „Utworami”), takie jak program 
zajęć, ankiety i raporty z realizacji, stanowić będą wynik jego własnej twórczości nie obciążony 
jakimikolwiek prawami osób trzecich, jak również, że ich wykorzystanie przez Zamawiającego 
nie będzie naruszało prawa, w szczególności praw z zakresu własności intelektualnej, ani 
jakichkolwiek interesów i dóbr prawem chronionych osób trzecich. 

2. Z dniem przekazania Zamawiającemu Utworów powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy, 
autorskie majątkowe prawa do Utworów na wszystkich znanych prawu autorskiemu polach 
eksploatacji przechodzą na Zamawiającego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do 
Utworów dotyczyć będzie w szczególności następujących pól eksploatacji: ekspozycji w sieci 
Internet, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, 
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 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 w sieci Internet. Zamawiający uzyska również wyłączne prawo zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów. 
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3. Całość wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów na 
wszystkich wskazanych w ust. 1 i 2 polach eksploatacji zawarta jest w kwocie wynagrodzenia 
wskazanej w § 5 ust. 2 umowy. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 9 

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej umowy, upoważnione są 
następujące osoby (imię, nazwisko, dane kontaktowe): 

1) po stronie Zamawiającego: ............................................................................................... 
2) po stronie Wykonawcy: .................................................................................................... . 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo 

sąd powszechny w Białymstoku. 
4. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 
5. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
6. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści Umowy, jak 

również przedmiot Umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.). 

7. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów, a realizacja 
umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na 
potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym 
wyznaczone przez instytucję finansującą Projekt. 

 
 
 

§ 10 
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
2. Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Zapytanie ofertowe nr ............................ 
2) Oferta Wykonawcy. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


