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Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa realizowana jest zgodnie z Planem Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023
w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2019-2023 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie zgodnie z Decyzją nr RPMA.11.01.00-14-0002/18-00 o dofinansowaniu
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa XI – Pomoc Techniczna współfinansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego z dnia 5 października 2018 r.
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2019-2023.

PROJEKT UMOWY
Zawarta w dniu (data), pomiędzy:
Województwem Mazowieckim z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40,
REGON 015528910 reprezentowanym przez (imię i nazwisko) na podstawie upoważnienia (numer
upoważnienia)– zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym“,
a (nazwa Wykonawcy oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej) – zwanym dalej „Wykonawcą”.
Do umowy („Umowa”) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), gdyż wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartości
30 000 EURO, zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
Paragraf 1
1. Przedmiotem Umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
szkolenia pt. „Pomoc publiczna, pomoc de minimis i pomoc świadczona w ogólnym interesie
gospodarczym z uwzględnieniem wdrażania instrumentów finansowych oraz środków z reużycia” dla
pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie („Urząd”).
2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie, o którym mowa w ust. 1 dla 2 grup, zgodnie
z Programem szkolenia, który stanowi załącznik do Umowy.
3. Grupa szkoleniowa będzie liczyła maksymalnie 25 osób.
Paragraf 2
1. Szkolenie zostanie przeprowadzone w następujących terminach: (data), w sali szkoleniowej zapewnionej
przez Zamawiającego, w wymiarze 16 godzin dydaktycznych, w godz. 8.00-16.00.
2. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez (imię i nazwisko trenera).
3. Terminy, o których mowa w ust. 1, mogą ulec zmianie z przyczyn losowych niezależnych od Wykonawcy.
4. W przypadku określonym w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do akceptacji Zamawiającemu
propozycję nowego terminu szkolenia.
Paragraf 3
W ramach przygotowania szkolenia, o którym mowa w paragrafie 1, Wykonawca:
1) przed rozpoczęciem szkolenia, w razie potrzeby, zapewni spotkanie z trenerem w celu konsultacji;
2) opracuje materiały szkoleniowe zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz Zasadami oznaczania
projektów realizowanych w ramach PT RPO WM na lata 2014-2020 wraz z adnotacją: „Szkolenie
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego” i prześle Zamawiającemu do akceptacji
najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi,
że jakość i zawartość merytoryczna materiałów szkoleniowych nie jest wystarczająca, Wykonawca
zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia uwag, dokonać zasugerowanych zmian
i przesłać materiały do powtórnej akceptacji;
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3)

4)

5)

6)
7)

8)

po akceptacji Zamawiającego, przygotuje materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, które zostaną
opatrzone klauzulą „Materiały szkoleniowe wyłącznie do użytku służbowego pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”, dla wszystkich uczestników szkolenia
i dodatkowy komplet dla Zamawiającego do dokumentacji;
przekaże Zamawiającemu materiały szkoleniowe w formie elektronicznej wraz z klauzulą: „Materiały
szkoleniowe wyłącznie do użytku służbowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie” , które zostaną zamieszczone na stronie intranetowej Urzędu;
przygotuje 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru wraz z zaznaczonymi poprawnymi odpowiedziami
oraz przekaże je Zamawiającemu w formie elektronicznej do akceptacji co najmniej 5 dni roboczych
przed terminem szkolenia dla gr 1;
przygotuje dla każdego uczestnika materiały piśmiennicze (tj. notes, długopis);
na podstawie list uczestników przesłanych przez Zamawiającego najpóźniej w dniu szkolenia, przygotuje
dla wszystkich uczestników zaświadczenia o ukończeniu szkolenia opatrzone kolorowymi logo RPO WM
2014-2020 wraz z adnotacją: „Szkolenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,
które przekaże Zamawiającemu najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia.
Zaświadczenia będą zawierały imię i nazwisko uczestnika, program szkolenia, informację o terminie
szkolenia oraz liczbę godzin dydaktycznych;
przygotuje i przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia kolorowe
kopie zaświadczeń, o których mowa w pkt 7.

Paragraf 4
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej (kwota) zł brutto (słownie: (kwota) złotych: 00/100).
2. Wynagrodzenie za szkolenie dla 1 grupy wynosi (kwota) zł brutto (słownie: (kwota) złotych: 00/100).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku przez Wykonawcę.
4. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i dostarczenia faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego po
przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 2, nie wcześniej niż po dostarczeniu do
siedziby Zamawiającego zaświadczeń, o których mowa w paragrafie 3 pkt 7.
5. Faktura/rachunek, o której mowa w ust. 3, zostanie wystawiona zgodnie z poniższymi danymi:
1) Nabywca usługi: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113-245-39-40.
2) Płatnik/Odbiorca faktury/rachunku: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
6. W treści faktury/rachunku powinien być wskazany numer Umowy.
7. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu
do banku prowadzącego jego rachunek.
Paragraf 5
1. Z momentem przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych i pytań testowych określonych
w paragrafie 3 pkt 3, 4 i 5, Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony
na korzystanie z tych materiałów i pytań testowych na następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzania materiałów i pytań testowych do pamięci komputera, w tym serwerów systemów
informatycznych oraz wewnętrznej sieci komputerowej do użytku służbowego pracowników Urzędu;
2) zwielokrotniania materiałów i pytań testowych dowolną techniką, w tym też wyświetlania, w celu ich
wykorzystania służbowego przez pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy osobom trzecim, tych części przedmiotu Umowy, których treść
odnosi się bezpośrednio do Zamawiającego i jego pracowników.
3. Udzielenie licencji na korzystanie z materiałów i pytań testowych, o których mowa w paragrafie 3 pkt 3, 4
i 5, następuje w ramach wynagrodzenia określonego w paragrafie 4 ust. 1 Umowy.
Paragraf 6
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) nieujawniania i nierozpowszechniania w jakiejkolwiek formie informacji uzyskanych podczas realizacji
Umowy, w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu, jakiejkolwiek osobie trzeciej, z wyjątkiem organów
do tego upoważnionych, na ich pisemne żądanie;
2) zachowania w tajemnicy oraz nierozpowszechniania treści dokumentów wewnętrznych, danych,
informacji lub plików otrzymanych drogą elektroniczną lub na nośniku danych, udostępnionych przez
Zamawiającego podczas realizacji Umowy w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu oraz usunięcia ich
kopii z pamięci komputera po zakończeniu realizacji usługi.
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2.

W przypadku wykrycia przez Zamawiającego, że Wykonawca postępuje niezgodnie z treścią Umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodności.

Paragraf 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 procent wynagrodzenia określonego
w paragrafie 4 ust. 2 za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, polegające
w szczególności na:
1) rozpoczęciu szkolenia po ustalonej godzinie z przyczyn dotyczących Wykonawcy;
2) zakończeniu szkolenia przed planowaną godziną z przyczyn dotyczących Wykonawcy;
3) nieprzekazaniu Zamawiającemu zaświadczeń wraz z ich kolorowymi kopiami zgodnie z paragrafem
3 pkt 7 i 8;
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 procent wynagrodzenia określonego
w paragrafie 4 ust. 1 za niewykonanie przedmiotu Umowy, tj. w przypadku:
1) nieprzeprowadzenia szkolenia;
2) nieprzygotowania materiałów szkoleniowych.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 procent wynagrodzenia określonego
w paragrafie 4 ust. 1 w przypadku naruszenia paragrafu 6.
4. Kary umowne, o których mowa w ust.1, 2 i 3 podlegają sumowaniu.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
kary umowne.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
7. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania w przypadku, gdy niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności wynikających z działania siły wyższej.
Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec.
W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać zamieszki, działania władz państwowych, wojnę oraz
działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź.
Paragraf 8
1.
Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.; dalej
zwanego RODO) posiada środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie zgodności
przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO.
2.
Szczegółowe kwestie dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych zostały określone w umowie
powierzenia przetwarzania danych osobowych nr.
Paragraf 9 (jeśli dotyczy)

1. Nie później niż w dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić (minimum na czas trwania

2.

3.

4.

realizacji przedmiotu Umowy) przynajmniej dwie osoby, które spełniają warunki klauzuli społecznej,
deklarowanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie z dnia (data).
Wykonawca w dniu podpisania Umowy i na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie obowiązywania
umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie osób wskazanych
w ust. 1.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać w szczególności: określenie Wykonawcy, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie czynności, które wykonują osoby zatrudnione wraz ze wskazaniem liczby
tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia określonego
w paragrafie 4 ust. 1 w przypadku nieudokumentowania na wezwanie Zamawiającego, że zatrudnienie osób
wskazanych w ust. 1 jest kontynuowane w ramach przedmiotu Umowy.

Paragraf 10
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że fakt zawarcia Umowy, dane go identyfikujące w zakresie nazwy/imienia
i nazwiska oraz wynagrodzenia określonego w paragrafie 4 ust. 1 Umowy, stanowią informację publiczną i mogą
być udostępniane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2018 r.,
poz.1330 z późn. zm.), na co wyraża on zgodę.

3

Paragraf 11
Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią, Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w sprawie, spory rozstrzygał będzie sąd
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Paragraf 12
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne przepisy
powszechnie obowiązujące.
Paragraf 13
Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Paragraf 14
1. Umowa sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
2. Integralną częścią Umowy jest Program szkolenia stanowiący załącznik do Umowy

Wykonawca (podpis - imię i nazwisko, pieczątka
imienna wraz z pieczątką firmy)

Zamawiający (podpis - imię i nazwisko, pieczątka
imienna wraz z pieczątką firmy)

Załącznik do umowy – Program szkolenia

www.mazovia.pl
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