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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

Umowa nr ……………… 

 

W dniu ………… w Raciborzu, zawarto umowę pomiędzy:  

Powiatem Raciborskim – Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz, NIP 6391982788 – Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz 

reprezentowanym przez: 

dyrektora dr Sławomira Janowskiego, działającego w imieniu i na rzecz Powiatu Raciborskiego na 

podstawie udzielonego, ważnego i nieodwołanego pełnomocnictwa/upoważnienia zwanym dalej 

„Zamawiającym” 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

…………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………… 

z siedzibą ……………………………… nr NIP …………………….., REGON 

…………………………../lub Spółką z o.o./Spółką Jawną nazwa ……………………………………….. z 

siedzibą w ……………………………. REGON ……………… NIP …………………………. KRS 

……………………………….. 

reprezentowanym przez: 

…………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

W wyniku przeprowadzenia na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) postępowania w trybie podstawowym, bez 

przeprowadzenia negocjacji została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz na podstawie oferty 

Wykonawcy, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować „Kurs 

…………………………………………..” dla ………. uczestników zgodnie z ….. częścią zamówienia  

w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II” współfinansowanego ze środków EFS 

w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020, priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działanie 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, o której mowa w ust. 1, zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy.  

 

 



 
 

  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

2 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) organizacji i przeprowadzenia kursu, o którym mowa w § 1 ust. 1 (zakres i cel kursu został określony 

w Załączniku nr 1 do SWZ), 

2) przeprowadzenia kursu w trybie pozalekcyjnym, zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy 

Koordynatorem z ramienia Wykonawcy, a Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,  

3) przekazania Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu kursu 

zawierającego informacje o tematyce, terminach, godzinach i miejscu realizacji zajęć wraz 

z opracowanym programem kursu, 

4) niezwłocznego informowania Zamawiającego o nie zgłoszeniu się któregokolwiek uczestnika na 

zajęcia, przerwaniu lub rezygnacji z uczestnictwa oraz innych sytuacjach, które mają wpływ na 

realizację programu zajęć i umowy, 

5) realizacji przedmiotu zamówienia przez wykładowców, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, 

wiedzę i doświadczenie zawodowe. W przypadku zmiany osoby wykonującej usługę, Wykonawca 

bezzwłocznie zawiadomi Zamawiającego i złoży oświadczenie, że osoby posiadają równoważne 

kwalifikacje. W przypadku niewyrażenia zgody przez Zamawiającego na przedstawioną osobę, 

Wykonawca będzie obowiązany do jej zmiany i uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

6) realizacji zajęć w Raciborzu. Miejscem realizacji kursu będzie …………………………………… 

7) zapewnienia niezbędnej bazy dydaktycznej do realizacji kursu: 

DOTYCZY CZĘŚCI I: 

- sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia skrawające, materiał do obróbki, przemysłowe 

maszyny CNC – tokarkę, frezarkę, 

- do przeprowadzenia kursu osobne stanowisko pracy dla każdego uczestnika (jedno stanowisko na 

jednego uczestnika) w części dotyczącej obsługi oprogramowania wspomagającego projektowanie CAD 

oraz wspomaganie wytwarzania CAM, 

DOTYCZY CZĘŚCI II: 

- sprzęt komputerowy, oprogramowanie, 

- do przeprowadzenia kursu osobne stanowisko pracy dla każdego uczestnika (jedno stanowisko na 

jednego uczestnika), 

DOTYCZY CZĘŚCI III: 

- sprzęt komputerowy, oprogramowanie, tablice dydaktyczne wraz z układami elektropneumatycznymi 

wraz z całym osprzętem, sterowniki itp.), a w szczególności: 

a) Stoły dydaktyczne/ laboratoryjne do budowy układów pneumatycznych i elektropneumatycznych 

wyposażone w co najmniej: 

płyta montażowa z profili aluminiowych, listwa łączeniowa, siłowniki pneumatyczne jednostronnego 

i obustronnego działania, zawory pneumatyczne, elektrozawory pneumatyczne, zawory zwrotno 

dławiące, łączniki krańcowe, zawory odcinające, zawory bezpieczeństwa, zawory czasowe, zawory 

logiczne, manometry, zasilacz 24 V DC, szybkozłączki pneumatyczne. 

 Liczba stanowisk: co najmniej jedno stanowisko na dwie osoby. 

 

b) Stanowiska komputerowe wyposażone w program Fluid Sim 

    Liczba stanowisk: jedno stanowisko na każdego uczestnika. 

 

c) Stanowiska do nauki programowania sterowników PLC S7-1200/1500 z zadajnikami sygnałów 

analogowych i cyfrowych z programem TIA Portal w wersji co najmniej V16  
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   Liczba stanowisk: co najmniej jedno stanowisko na dwie osoby. 

 

 

DOTYCZY CZĘŚCI V: 

- profesjonalny skaner diagnostyczny z pełnym oprogramowaniem, umożliwiającym kompletną 

diagnostykę sterowników silników benzynowych oraz z zapłonem samoczynnym. Sprzęt pozwalający 

na praktyczne zademonstrowanie wykorzystania skanera diagnostycznego (np. stanowiska 

dydaktyczne różnych systemów sterowania pracą silników spalinowych). 

 

8) w terminie nie później niż 1 tydzień od zakończenia ostatnich zajęć kursu, przeprowadzenia przez 

komisję kwalifikacyjną, egzaminu sprawdzającego kwalifikacje na stanowisku eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 /ze zmianami/ Dz. U. Nr. 62 z 2005).w siedzibie Zamawiającego 

– dotyczy CZĘŚCI III. 

9) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji kursu zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki, 

10) zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19, 

11) poinformowania uczestników zajęć, iż są one współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, 

12) po ukończeniu kursu wydania każdemu uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu kursu wraz 

z certyfikatem, a w CZĘŚCI III - dokumentu poświadczającego nabycie kwalifikacji, 

13) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji zajęć, tj. w szczególności: 

a) dziennika kursu zawierającego wymiar godzin i tematykę kursu, 

b) listy obecności,  

c) imiennego wykazu osób, które ukończyły kurs lub nie ukończyły kursu,  

d) rejestru wydanych zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu, 

e) innej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kursu, 

14) oznakowania dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów 

współfinansowanych przez Unię Europejską i uwagami Zamawiającego (m.in. stosowania logotypów 

oraz informacji o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020), a także oznakowania miejsca prowadzenia zajęć informacją, iż kurs realizowany jest 

w ramach w/w projektu. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy: 

a) wzoru listy obecności uczestników kursu, 

b) wzoru dziennika kursu, 

c) imiennej listy uczestników kursu, 

d) kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej. 

3. Uczestnikami kursu mogą być wyłącznie osoby skierowane przez Zamawiającego w ramach niniejszej 

umowy. 

 

§ 3 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) przeprowadzenia kontroli zajęć, 
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2) wglądu w dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy, 

3) przeprowadzenia ankiet oceniających kurs. 

 § 4 

 

1. Z tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy w części ……………. wynagrodzenie 

brutto w wysokości: ………………. zł (słownie: …………………………. złotych …./100). W cenę 

kursu wliczona jest opłata za jedno podejście do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje na stanowisku 

eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 niniejszej 

umowy – dotyczy CZĘŚCI III. 

2. Cena za uczestnictwo 1 osoby w kursie wynosi …………. zł (słownie: ……………………….. złotych 

…/100). 

3. Oferowana cena jednostkowa, o której mowa w ust. 2, ma charakter ryczałtowy, wobec czego 

Wykonawca nie może domagać się jej podwyższenia. 

4. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie wyłącznie za rzeczywistą liczbę uczestników kursu, według 

ceny za jedną osobę zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie pokryte ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, otrzymanych przez Zamawiającego na realizację projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II”. 

 

§ 5 

 

1. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 

dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego i stwierdzeniu 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem zapisów ust. 2.  

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół 

zdawczo-odbiorczy, potwierdzający przekazanie Zamawiającemu dokumentacji związanej 

z realizowanymi zajęciami, w szczególności: 

1) listy obecności, 

2) dziennika kursu, 

3) imiennego wykazu osób, które ukończyły i nie ukończyły kursu,   

4) rejestru wydanych zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu, 

5) wypełnionego kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej, 

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie do 7 dni 

od zakończenia kursu. 

§ 6 

 

1. Każdy kurs zostanie przeprowadzony w terminach uzgodnionych pomiędzy Stronami w harmonogramie 

kursu. 

2. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie: od ………….. do……....... 

 

§ 7 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:   

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zadania i zobowiązania określonego w umowie w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

2) Zwłoka w terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 2 przekraczające 7 dni 

kalendarzowych stanowi podstawę do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych, o których 

mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) lit. a).  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. W razie nieterminowej zapłaty kar umownych stronom umowy przysługuje prawo doliczenia do tych 

kar odsetek ustawowych.  

5. Strony ustalają, iż w przypadku wystąpienia kar, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) lit. b) - wyliczoną 

równowartość Zamawiający potrąci bezpośrednio z faktury końcowej Wykonawcy. 

6. Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy w przypadku nie dostarczenia harmonogramu 

realizacji kursu wraz z programem kursu w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie 

zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy w związku z przyjętym sposobem 

rozliczenia za organizację i przeprowadzenie kursu, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy. 

2. Zmiana umowy może dotyczyć terminu kursów, osoby lub osób prowadzących kursy. 

3. Zmiana uczestników lub ich liczby, zmiana osób prowadzących kursy nie wymaga aneksu do umowy. 

4. Zmiana terminów poszczególnych kursów mogą ulec przesunięciu w przypadkach niezależnych od 

stron lub jeżeli zmiany takie będą korzystne dla bezpośrednich uczestników kursów lub Zamawiającego 

lub wynikają ze zdarzeń losowych niezależnych od uczestnika lub Wykonawcy uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym związanej z epidemią, termin 

wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony. 

5. Zmiana terminów kursów może wynikać ze zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na 

termin i sposób wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności wynikających ze zmian ustawy 

z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 

U. z 2020r., poz. 374 zwanej „specustawą”) wchodzących w życie po dniu zawarcia umowy. 

6. Zmiana terminu kursów może wynikać z przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub 

dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania 

szkoły. 

7. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i powinna być dokonana w formie pisemnej. 

Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 

w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół). 

 

 

§ 9 

 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem zamówieniem upoważnia się: 

- ze strony Zamawiającego: ……………………………………….…………… 

- ze strony Wykonawcy (koordynatora): ………………………….…………… 
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2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 

stanowi istotnej zmiany treści umowy. 

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 11 

 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

……………………………………….    ………………………………………. 


