
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH  

zawarta …………………….  r. w Katowicach pomiędzy: 

 

GÓRNOŚLĄSKĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ HANDLOWĄ im. Wojciecha Korfantego z siedzibą             

w Katowicach, ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 3, NIP 954-00-07-281, 

REGON:272199522, wpisaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 

rejestru Uczelni Niepublicznych i Związku Uczelni Niepublicznych pod nr 36, 

reprezentowaną przez:  

1. Pana prof. dr hab. Krzysztofa Szaflarskiego – Rektora  

2. Panią mgr Alicję Polok – Dyrektora Administracyjnego  

zwaną w umowie „Zamawiającym” 

 

a 

 

……………………………………………………….. z siedzibą: 

……………………………………………………, wpisaną do ewidencji działalności, NIP: 

………………………….., REGON ……………………………………..   

zwanym w umowie „Wykonawcą” 

 

zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie w ramach Projektu pt. „GWSH – szansą 

na przyszłość” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  kursu dla 150 uczestników w zakresie 

„Przedsiębiorczości z elementami zarządzania projektami w technice distance 

learning”, w łącznym wymiarze 24 godzin. 

2. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. obejmuje następujące moduły tematyczne:  

 

a) MODUŁ I ………………………………………………. : 

 

b) MODUŁ II   ……………………………………………. : 

 

c)   MODUŁ n ……………………………………………….: 

 



 

 

 

 
 

 
 

4. Ponadto, Wnioskodawca zgodnie z ofertą zobowiązuje się do przygotowania 

materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej dostępnych na platformie 

o minimalnej objętości 60 stron, jak również organizacji egzaminu i wydania 

certyfikatów dla 150 uczestników Projektu. 

5. Przy wykonaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić obowiązki 

informacyjne dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

określone w wytycznych dostępnych na stronie internetowej 

www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-

oznakowania-projektow/, w tym dotyczące oznaczania znakiem Unii Europejskiej 

z nazwą Europejskiego Funduszu Społecznego i znakiem Funduszy Europejskich 

z nazwą Programu wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących Projektu, wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, 

podawanych do wiadomości publicznej, dokumentów i materiałów dla osób 

i podmiotów uczestniczących w Projekcie. 

6. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji umowy, tj. do 31 marca 2018 r. 

może zwiększyć wartość zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 

zmówienia publicznego, o ile te zamówienia publiczne będą zgodne 

z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego. Zwiększenie zamówienia 

może nastąpić wg cen zaoferowanych w wybranej ofercie. 

7. Zamawiający zastrzega, że może udzielić Wykonawcy zamówień publicznych 

dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 

50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego 

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub 

gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego. 

 

§ 2. 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od 

……………………. do …………………………….. r. 

2. Ustalony przez Strony, szczegółowy harmonogram wykonywania przedmiotu 

umowy, stanowić będzie, po jego sporządzeniu, załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

3. O przeszkodach w rozpoczęciu, kontynuowaniu, bądź zakończeniu przedmiotu 

umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający wskazuje jako osobę do kontaktu w sprawie przedmiotu niniejszej 

umowy Kierownika Projektu. 

5. Zamawiający może zmienić Harmonogram, o którym mowa w ust. 2, pod 

warunkiem zawiadomienia Wykonawcy o tej zmianie z wyprzedzeniem                        

co najmniej 7 dni roboczych. 

http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/
http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/


 

 

 

 
 

 
 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia przyczyn od 

niego niezależnych, w wyniku których wykonanie przedmiotu stało się zbędne. 

Wykonawca otrzyma wówczas wynagrodzenie za już wykonaną część – o ile 

zawiadomienie o odstąpieniu od umowy zostało dokonane przez 

Zamawiającego po terminie rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

z Załącznikiem nr 1. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie                   

z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powyższej przyczyny. 

7. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku niewłaściwego, 

niezgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy albo zaprzestania jego 

wykonania w całości lub części przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Zamawiający nie 

wywiązuje się z przyjętych zobowiązań. 

9. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn 

określonych w ust. 7 lub przez Wykonawcę, z przyczyn innych, niż określone w ust. 

8 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów, jakie 

Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z niezrealizowaniem 

przedmiotu umowy. 

10. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wyklucza możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości 

faktycznie poniesionej szkody wynikającej z niezrealizowania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli Wykonawca nie spełni wymogów dla usługi będącej przedmiotem 

niniejszej umowy określonych w zapytaniu ofertowym, Zmawiający w każdym 

okresie bez podania przyczyny może rozwiązać umowę za 2-tygodniowym 

okresem wypowiedzenia. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, że bezpośredni wykonawcy, którzy wykonają przedmiot  

umowy posiadają kwalifikacje wystarczające do profesjonalnego wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej                                  

i dźwiękowej (np. zdjęcia, nagranie, film, zrzuty z ekranu) w trakcie realizacji 

procesu dydaktycznego w Projekcie oraz oświadcza, że uzyskał na powyższe 

zgodę bezpośredniego wykonawcy.  

 

§ 4. 

1. Odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na przeprowadzeniu kursu 

„Przedsiębiorczości z elementami zarządzania projektami w technice distance 

learning” zgodnie  z  Załącznikiem nr 1. 

2. Oceny merytorycznej oraz spełnienia wymogów w zakresie prawa autorskich 

dokonuje ze Strony Zamawiającego członek zespołu projektowego lub inna 

upoważniona osoba. 

 



 

 

 

 
 

 
 

§ 5. 

1. Pisemne potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem wymogów 

określonych w § 4 stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niewłaściwego wykonania 

przedmiotu umowy, a w szczególności braków formalnych i merytorycznych, 

uproszczeń, fałszów, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 5 ust. 2 oraz § 2 

ust. 7 i 11, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kary 

umownej w wysokości wynagrodzenia wyliczonego jako iloczyn liczby 

uczestników pozostałych do przeszkolenia w ramach kursu będącego 

przedmiotem umowy lub osób przeszkolonych w sposób niezgodny z warunkami 

określonymi w zapytaniu ofertowym w dacie rozwiązania Umowy i stawki 

określonej w § 6 ust. 1. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 

zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody.  

 

 

§ 6. 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

………………………. zł brutto (słownie: ………………………. złotych i 00/100), za  1 

uczestnika, tj. łącznie ……………………zł brutto (słownie: ………………………. 

złotych i 00/100) za  150 uczestników. 

2. Zamawiający zastrzega, że ilość uczestników może być mniejsza. 

3. W sytuacji, gdy ilość uczestników projektu będzie mniejsza, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające liczbie faktycznie przeszkolonych 

uczestników Projektu.  

4. Wynagrodzenie może być płatne w częściach na podstawie zatwierdzonych 

faktur za zrealizowaną część przedmiotu umowy.  

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na nr konta  

 ………………………………………………..w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

faktury przez Wykonawcę.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

7. Wykonawca we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu i ewentualnego 

zakwaterowania związane z wykonaniem przedmiotu umowy.  

 

 

§7. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy                     

z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu 

Cywilnego. 



 

 

 

 
 

 
 

2. Jeżeli w ramach niniejszej umowy powstanie określone dzieło, Wykonawca 

zobowiązuje się do podpisania umowy przenoszącej na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do tego dzieła. 

3. Jeżeli w ramach niniejszej umowy wystąpi konieczność przetwarzania danych 

osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym 

regulującej warunki przetwarzania tych danych. 

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań określonych w §7 

ust. 2 i 3, Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkodę jaką Zamawiający 

poniesie z tego tytułu. 

 

 

§ 8. 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji 

przedmiotu umowy, liczby Uczestników, zakresu tematycznego w przypadku, gdy 

zmiany te przyniosą korzyści uczestnikom Projektu lub też wpłyną dodatnio na 

poziom zaplanowanych w projekcie pn. „GWSH-szansą na przyszłość” 

wskaźników.  

2. Zamawiający dopuszcza także zmianę zapisów umowy w zakresie korekty błędów 

edytorskich nie mających wpływu na przedmiot umowy oraz warunki zapytania 

ofertowego.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 9. 

Spory wynikłe z niniejszej umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego dla siedziby strony pozwanej. 

 

§ 10. 

Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

  WYKONAWCA:             ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

…………………………       ………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Załączniki: 

 

Załącznik 1 – Harmonogram (uzgodniony z Wykonawcą) 


