
    
 
 

WOF.261.1.98.2017                                                                                   Opole, 2017-08-30 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 
Usługi społeczne na postawie art. 138 o ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp. 
 
 
I. Zamawiający: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
ul. Obrońców Stalingradu 66 
45-512 Opole 
e-mail: sekretariat.opole@rdos.gov.pl 
tel. 77 45 26 230 
fax. 77 45 26 231 

 
II. Przedmiot zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu 
dwudniowego szkolenia pn. „GIS w ocenach oddziaływania na środowisko – etap 
2”. Zadanie jest realizowane w ramach programu priorytetowego 5.1 „Wsparcie 
Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) 
Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”. 

2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV): 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego. 

3. Termin realizacji zamówienia: w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w ciągu 
kolejno dwóch następujących po sobie dni roboczych (od poniedziałku do piątku), nie 
później niż do 6 października 2017 r. 

4. Przedmiot zamówienia będzie obejmować: 
a. Powtórzenie podstawowych informacji z zakresu systemów informacji 

przestrzennej 
- typy danych przestrzennych; 
- interfejs programu QGIS, włączanie paneli, pasków narzędzi, EPSG, opcje 
przyciągania, poprzedni/następny widok) 

b. Pomiar odległości, powierzchni 
c. Dodawanie nowych zakładek widoków i powracanie do zapisanych zakładek 
d. Praca z warstwami wektorowymi (tworzenie, edycja obiektów) 

- tworzenie warstw na podstawie informacji o współrzędnych miejsca/punktów 
załamania granicy poligonu, plików CSV 
- tworzenie warstw dociągniętych do innych obiektów wektorowych 
- symbolizacja warstw wektorowych wg. atrybutów 
- etykietowanie warstw wektorowych 
- edycja obiektów, m.in. łączenie i rozdzielanie poligonów, edycja 
wierzchołków 
- dodawanie kolumn w tabeli atrybutów, typy danych (intiger, real, double, text, 
data, itp.) 

e. Narzędzia geoprocessingu m.in. iloczyn, buffer, itp. 
- praca z tabelą atrybutów (m.in. omówienie paska narzędziowego) 
- podstawowe filtrowanie obiektów 
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- filtrowanie zaawansowane – wyrażenia w języku SQL 
- zapis wyselekcjonowanych obiektów jako nowego pliku .shp, 
- przybliżanie do wybranych obiektów 
- Identyfikacja obiektów – wyświetlanie atrybutów 
- Kalkulator pól – m.in. dodawanie kolumny geometrii do obiektów 

f. Praca z plikami rastrowymi - GEOREFERENCJA np. mpzp 
g. Usługi sieciowe WMS, WFS (np. z różnych źródeł geoportal, PIG, GIOŚ) – 

dodawanie danych do projektu 
h. Zarządzenie wtyczkami, dodawanie nowych wtyczek z repozytorium: m.in. 

ZoomToCoordinates, StreetView 
i. Redakcja map 

- dodawanie elementów mapy, 
- zapis do wybranego formatu pliku, 
- wydruk mapy, 
- zapis szablonu, 
- zarządzanie wydrukami. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie materiałów szkoleniowych dla 

uczestników (13 osób) – materiały szkoleniowe obejmować będą co najmniej  wydruk 

prezentacji. Zamawiający wymaga, aby wydruki wykonać na papierze pochodzącym z 

recyklingu. 

6. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (Zamawiający zapewni salę 

konferencyjną wraz z wyposażeniem). 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w siedzibie Zamawiającego sprzęt 

komputerowy wraz z oprogramowaniem ( QGIS w wersji 2.16.2) – jeden zestaw na 

każdego uczestnika szkolenia 

 
III. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu - Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Treść oświadczenia 

zawarta jest w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Zamawiający wykluczy wykonawcę na 

podstawie art. 89 ustawy Pzp. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca musi wykazać wykonanie w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 szkoleń. Przeprowadzenie szkoleń 

winno być poświadczone dowodami o  należytym wykonaniu usługi. 

 
 
 
IV. Kryteria oceny ofert 

Kryteria wyboru Znaczenie Opis Kryterium 

Cena 60 % 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie 
ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na 
podstawie poniższego wzoru: 

% x 100 



    
 

 

gdzie:   
P1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w 
kryterium „Cena” 
C n – cena brutto oferty najniższej 
C b – cena brutto oferty badanej 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego 
kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt. 

 

Doświadczenie osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia (trener) 

40% 

Zamawiający przyzna punkty w zależności od 
doświadczenia trenera w zakresie przeprowadzenia 
szkoleń o tematyce GIS: 
40 pkt – powyżej 100 h  
30 pkt – 100 h-81 h 
20 pkt – 80 h-61 h 
10 pkt – 60-41 h 
O pkt - poniżej 40 h  

 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w 

postepowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę 

punków wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

P = P1 + P2  

gdzie:  

P – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty; 

P1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”; 

P2 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia (trener)”; 

Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością jeżeli 
przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych 
punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. Jeśli nie będzie można wybrać 
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 
 
 
V. Sposób realizacji zamówienia: 

1. Faktura VAT/rachunek za wykonaną usługę zostanie wystawiona na Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole,            
NIP: 754-29-54-917. Oryginał faktury Wykonawca przekaże do siedziby 
Zamawiającego. 

2. Formą płatności za wykonanie zamówienia będzie przelew na rachunek bankowy 
Wykonawcy z co najmniej 30 - dniowym terminem płatności wystawionym na 
fakturze/rachunku. 

3. Zamawiający nie przewiduje płatności na podstawie faktur częściowych oraz 
wypłacania zaliczki. 

4. Zamawiający nie przewiduje, zmian w drodze aneksu do uzgodnionej ceny za 
wykonaną usługę. 

5. W przypadku nie wykonania usługi zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest 
do zapłaty kary umownej. 

6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
 



    
 
 
VI. Miejsce i termin składania ofert:  
Oferty należy dostarczyć wg załączonego formularza do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, pokój 4.31 A, lub wysłać 
na adres poczty elektronicznej (w rozszerzeniu .jpg lub .pdf):  zampub.opole@rdos.gov.pl do 
8.09.2017 r.  
 
 
VII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 
VIII. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcami 
Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są 
przedstawiciele Zamawiającego: 
- w kwestiach proceduralnych – Magdalena Spychalska – pok. 4.19, tel. 77-45-26-249, 
- w kwestiach merytorycznych – Maria Piekarz – pok. 4.2.3., tel. 77-45-26-235. 
 
 
 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny. 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Istotne postanowienia umowy. 
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Załącznik nr 1  

WOF.261.1.98.2017                                                                                    

 

 

Formularz ofertowy 

 

dot. usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pn. „GIS w ocenach oddziaływania 
na środowisko – etap 2”. 
 
 

Wykonawca: (nazwa, adres, NIP, REGON, nr telefonu, e-mail) 

Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres:   ……………………………………………………...…….………………… 

NIP:  ……………………………………………………...…….………………… 

REGON: ……………………………………………………...…….………………… 

Nr telefonu: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres e-mail: ……………………………………………………...…….………………… 

 

1. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, oferuję jego wykonanie zgodnie z 

wymogami Zamawiającego za kwotę ryczałtową brutto: ……..…….…….. zł 

(słownie:……………..………………………….……..….). 

2. Oświadczam, że szkolenie poprowadzi (trener)   ……………………………… (imię i 

nazwisko), który dotychczas przeprowadził ……..h szkoleń o tematyce GIS co zostało 

udokumentowane następującymi dokumentami:  

………………………………………………………………… (w załączeniu). 

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadziłem ……………… 

szkoleń. Wykonanie ww. usług dokumentuję następującymi dokumentami 

……………………….(w załączeniu).  

4. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy i akceptuję je bez 

zastrzeżeń. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy 

zgodnej z ww. postanowieniami, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

6. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

……………………………………………. 

……………………………………………. 



    
 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

8. Oferta została złożona na  ……. ponumerowanych stronach. 

 

 

…………………………. 

Miejscowość, Data 

           

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

UMOWA O DZIEŁO Nr             
 

 W dniu              2017 roku w…………………., pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - Panem Krzysztofem 

Lissowskim z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP: 

7010151052, REGON: 141628410, w imieniu którego działa Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Opolu – Pani Alicja Majewska z siedzibą w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 

66, 45-512 Opole, NIP: 754 29 54 917, REGON: 160221317, na podstawie pełnomocnictwa z 

dnia 31 lipca 2017 r.,  

zwanym w dalszej części umowy: „Zamawiającym”, 

 
a 

, zamieszkałą w, legitymującą się dowodem osobistym o numerze:,  

PESEL:,  

zwaną dalej: „Wykonawcą”,  

 

- dalej łącznie zwani: „Stronami”, 
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.138o ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017 r. poz. 1579), 
zwanej dalej: ,,ustawą pzp’’, została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej: 
„Umową”): 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 
szkoleniowej  pn. ,,GIS w ocenach oddziaływania na środowisko – etap 2” zwanej 
dalej: „Szkoleniem”), oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych, w tym w formie 
prezentacji komputerowej, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni 
kalendarzowych przed terminem, o którym mowa w ust. 2, na adres e-mail, o którym 
mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

2. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę w dniach …………… 2017 r.,  
w sali konferencyjnej Zamawiającego, w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu 66, zgodnie 
ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej: „SOPZ”), 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz Szczegółowym Programem Szkolenia, który 
Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych przed terminem, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, na adres e-mail, o którym mowa 
w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy.  

3. Zamawiający dokona akceptacji materiałów szkoleniowych, o których mowa w ust. 1,  
oraz Szczegółowego Programu Szkolenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 2 dni 
roboczych od dnia ich otrzymania lub przedstawi uwagi do ich treści, które Wykonawca 
obowiązany jest uwzględnić.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Umowy zgodnie z Umową, ofertą 
Wykonawcy, SOPZ oraz ze Szczegółowym Programem Szkolenia, o którym mowa w ust. 
2. 

 



    
 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że do wszystkich utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy 
i dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę przysługiwać mu będą autorskie 
prawa majątkowe wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) oraz, że wykonując Umowę nie naruszy 
praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych osób trzecich, praw do znaków 
handlowych, towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych oraz innych praw 
chronionych oraz, że przedmiot Umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób.  

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób 
trzecich, o których mowa w ust. 1. 

3. Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa  
w ust. 1, nabywa Zamawiający bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczby 
egzemplarzy, z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa  
w § 3 ust. 3 Umowy, na następujących polach eksploatacji: 
1)  utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób; 
2) zwielokrotnianie (także przez Internet), w tym na dysku komputerowym oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 
3) wypożyczanie, użyczanie, najem, dzierżawa i sprzedaż utworów lub wymiana, 

wypożyczanie, użyczanie, najem, dzierżawa i sprzedaż nośników, na których utwory 
utrwalono, wykorzystywanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych; 

4) wytwarzanie dowolną techniką dowolnej liczby egzemplarzy utworów, w tym techniką 
drukarską, techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

5) wprowadzanie utworów do obrotu (także w sieci Internet); 
6) publiczne rozpowszechnianie utworów (także w sieci Internet); 
7) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie  

i reemitowanie utworów, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób,  
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

8) tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek  
innych zmian w utworach, modyfikowanie utworów; 

9) wprowadzanie utworów do pamięci komputera. 
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian 

i przeróbek powstałych utworów, w tym również do wykorzystania ich w części  
lub w całości oraz łączenia z innymi utworami.  

5. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory bez oznaczania ich danymi 
Wykonawcy.  

6. Zamawiający uprawniony jest do oznaczania wykonanych utworów w sposób wskazujący, 
że przysługują mu w stosunku do nich autorskie prawa majątkowe. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo własności do nośników informacji, na których utwory 
zostały utrwalone. 

8. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, obejmuje wynagrodzenie 
z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do całości 
utworów, praw zależnych, z tytułu ich eksploatacji na polach eksploatacji, o których mowa 
w ust. 3, oraz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

9. Zamawiający, jako nabywca praw autorskich, ma wyłączne prawo do przeniesienia praw  
i obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie, 
w szczególności Zamawiający ma prawo udzielić licencji. Dotyczy to całości, jak i części 
składowych powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy utworów. 

§ 3. 

1. Za realizację przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  
w wysokości złotych brutto (słownie złotych brutto:………………..).  



    
 
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca w związku z wykonywaniem Umowy. 
3. Podstawą wystawienia rachunku przez Wykonawcę, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 

do Umowy, będzie sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez Strony protokół 

odbioru, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy i dołączony do rachunku. 

4. Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, nastąpi po wykonaniu Umowy,  

w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionego rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

5. Rachunek należy wystawić i dostarczyć na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, NIP: 754 29 54 917, 

REGON: 160221317.  

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających  
z Umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.  

8. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1,  
jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach zadania „Wsparcie systemu ocen oddziaływania na środowisko  
i obszary Natura 2000” zgodnie z umową nr 929/2014/Wn50/NE-00/D z dnia 30.12.2014 r. 

§ 4. 

1. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności objętych 
przedmiotem Umowy przez osobę wskazaną w ofercie. W przypadku wystąpienia zdarzeń 
losowych nie pozwalających na osobiste przeprowadzenie Szkolenia przez osobę 
wskazaną w ofercie, Wykonawca może wskazać osobę o takich samych lub wyższych 
kompetencjach, która przeprowadzi Szkolenie w jego zastępstwie (zmiana osoby nie może 
skutkować zmianą ilości punktów zdobytych w kryterium doświadczenie. Zmiana osoby 
wymaga akceptacji Zamawiającego w formie elektronicznej.  

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi  
do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do działania zgodnego ze wskazówkami i wytycznymi 
Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego 
o wszelkich trudnościach przy realizacji Umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków, 
przedmiotu, treści, sposobu wykonywania i skutków Umowy oraz wszelkich informacji 
dotyczących działalności Zamawiającego lub osób z nim związanych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać i chronić przed dostępem osób trzecich, 
zarówno wszelkie materiały informacyjne przekazane przez Zamawiającego, jak 
i opracowania własne stworzone na potrzeby realizacji Umowy. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

8. W każdym przypadku zakończenia obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu oryginały dokumentacji, materiały otrzymane  od 
Zamawiającego, jak również wszystkie inne materiały powstałe w trakcie realizacji Umowy 
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia obowiązywania Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać i chronić przed dostępem osób trzecich, 
zarówno wszelkie materiały informacyjne przekazane mu przez Zamawiającego, jak i 
opracowania własne stworzone na potrzeby realizacji Umowy. 



    
 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zobowiązań wskazanych w ust. 3-7 i 9 
w czasie trwania Umowy, a po jej wygaśnięciu do przestrzegania zobowiązań 
wskazanych w ust. 7 i 8.  

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy powstałe z winy Wykonawcy. 

 

§ 5. 

1. W przypadku niewykonania Umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej  w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy. 

5. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu materiałów szkoleniowych, o których mowa  

w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień spóźnienia. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-5, będą potrącane z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia będą płatne przelewem na konto 

bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.  

6. Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1-5, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

§ 6. 

Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy pzp oraz ustawy, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

§ 8. 

1. Wszelkie spory między Stronami wynikające z realizacji Umowy, będą rozstrzygane 
polubownie w drodze negocjacji.  

2. Po bezskutecznym upływie 30 dni kalendarzowych od złożenia przez Stronę wniosku  
o polubowne rozstrzygnięcie sporu drugiej Stronie, spory wynikłe w związku albo  
na podstawie Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo  
dla siedziby Zamawiającego. 

 



    
 

§ 9. 

1. Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do kontaktu w sprawach związanych  

z realizacją Umowy są:……………………………………… 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów w sprawach związanych z realizacją 

Umowy jest Pani, tel.; adres e-mail:.               

3. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru,  

o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, są osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. 

§ 10. 

 Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Załącznik Nr 2 - Wzór druku rachunku Wykonawcy;  

3) Załącznik Nr 3 - Wzór protokołu odbioru;  

4) Załącznik Nr 4 - Wzór oświadczenia do celów podatkowych. 

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzech dla 

Zamawiającego oraz  jednym dla Wykonawcy. 

 

 

 

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

                  ZAMAWIAJĄCY                                  WYKONAWCA 

 
 


