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Umowa nr ………../2020 

 

do projektu ”Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”  

 

Zadanie 14. Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku  

Edukacja Techniczno-Informatyczna 

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych  

 

zwana dalej w treści Umową, zawarta w dniu ………………….. pomiędzy:  

 

Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, NIP 675-02-00-195 zwanym w treści umowy 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

dr hab. Roberta Stawarza prof. UP – Prorektora ds. Rozwoju 

mgr Małgorzatę Saletrę – Kwestora 

 

a 

 

imię, nazwisko/nazwa firmy ……………….. 

adres………………………. 

…………………………. 

PESEL/NIP ………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą  

reprezentowaną przez (w przypadku firmy): 

 

zwanymi dalej „Stronami” 

 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie warsztatu/warsztatów w formie 

zdalnej pn. ………………………….. w wymiarze 20h dydaktycznych (1h dydaktyczna = 

45 minut) dla 12 osobowej grupy studentów II roku SUM kierunku ETI w związku  

z realizacją projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” w ramach zadania  

nr 14 Realizacja Programu Rozwoju Kompetencji zawodowych na kierunku  

Edukacja Techniczno-Informatyczna, poz. 172 współfinansowanym przez Unię Europejską 

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy 

nr POWR.03.05.00-00-Z221/17, zwany dalej „Przedmiotem umowy”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

określonymi w Zaproszeniu do składania propozycji cenowej, Ofercie Wykonawcy 

stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy oraz na zasadach 

określonych w nin. umowie. 

 

§2 
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1. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą (w wymiarze 20h) dla 12 osobowej grupy 

studentów II roku SUM kierunku ETI w języku polskim w semestrze ……. roku 

akademickiego 2019/2020 w terminie od …………. do …………… 

2. Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu opracowanego po konsultacji 

z wyznaczonym przez Zamawiającego pracownikiem - Panią dr Natalią Ryłko, 

Doradcą ds. rozwoju kompetencji studentów w PRK dla kierunku Edukacja 

Techniczno-Informatyczna oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego w terminie 1 

dnia od jego przedłożenia. Wytyczne, wskazówki, zalecenia przedłożone przez 

pracownika zamawiającego w ramach konsultacji harmonogramu są dla Wykonawcy 

wiążące.  

3. Wykonawca zapewni studentom materiały niezbędne do realizacji zajęć w przypadku 

jeśli jest to konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia lub z niego wynika. 

4. Zajęcia będą się odbywać się z wykorzystaniem uczelnianej aplikacji Microsoft Teams 

w formie online. Wykonawca musi dysponować zestawem komputerowym ze 

słuchawkami, mikrofonem, kamerą oraz aktualnym i kompatybilnym z w/w aplikacją 

oprogramowaniem Microsoft Windows z dostępem do Internetu.   

5. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie obejmowało również prowadzenie 

dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania dydaktycznego polegającego 

na przeprowadzeniu w formie zdalnej warsztatu/warsztatów w tematyce zgodnej 

z przedmiotem zamówienia, dostosowanej do potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem 

profilu absolwenta kierunku ETI w wymiarze 20h, dla 12 osobowej grupy studentów  

II roku SUM kierunku ETI w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 (do 30 

czerwca 2020r.) zgodnie z ustalonym harmonogramem na zasadach wskazanych w 

Zaproszeniu do składania propozycji cenowej. 

6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania otrzyma od Zamawiającego 

niezbędną dokumentację i wytyczne w tym zakresie w tym wzory raportów, list 

obecności, kart czasu pracy i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania.  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, 

środki finansowe, zaplecze techniczno-organizacyjne niezbędne do wykonania 

Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać go przy zachowaniu należytej 

staranności, zgodnie z zasadami wiedzy charakterystycznymi dla tego rodzaju usług. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami, które są niezbędne do 

wykonania Przedmiotu umowy i wykona Umowę, bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów za wyjątkiem przypadków określonych 

w nin. Umowie. 

9. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy będzie wykonywany przez osoby 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr ….. do nin. Umowy oraz 

że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały usługi stanowiące przedmiot 

niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie 

powierzonych im obowiązków. 

10. Osoby wskazane w Ofercie do wykonywania zamówienia będą wykonywać 

powierzone im obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych 

przeszkód w ich wykonywaniu, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój 

koszt zastępstwo dla tych osób. Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą posiadać 

uprawnienia/kwalifikacje i doświadczenie zawodowe potwierdzające spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu określonego w Zaproszeniu do składania propozycji 

cenowej i ogłoszeniu o zamówieniu, wyznaczonej dla danej osoby, dla której czynione 
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jest zastępstwo oraz /jeżeli dotyczy/ doświadczenie nie mniejsze niż w treści Oferty 

(ilość punktów otrzymanych w ramach kryteriów oceny ofert za Doświadczenie tych 

osób). 

11. Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego o zamiarze zmiany 

osoby wskazanej w Ofercie a uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia, ze 

wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz informacji na 

temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany. 

12. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba z personelu Wykonawcy 

zaniedbuje swoje obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca 

będzie zobowiązany na pisemny wniosek Zamawiającego do powierzenia tych 

czynności innej osobie, posiadającej co najmniej kwalifikacje i wymagania odnośnie 

danej funkcji określonej w Zaproszeniu do składania propozycji cenowej oraz /jeżeli 

dotyczy/ doświadczenie nie mniejsze niż w treści Oferty (ilość punktów otrzymanych 

w ramach kryteriów oceny ofert za Doświadczenie tych osób). Jeżeli  Zamawiający nie 

zatwierdzi kandydata - Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do 

uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. W tym czasie Zamawiający może zażądać od 

Wykonawcy wyznaczenia specjalisty tymczasowego do czasu powołania nowego 

specjalisty. Do nowo wyznaczonych specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie 

treść ust. 4  

13. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania osób i podmiotów, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu 

niniejszej Umowy, tak jak za własne działania lub  zaniechania. 

14. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udzieli mu informacji o przebiegu 

realizacji Przedmiotu umowy. 

 

 

§3 
1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 

umowy określonego w §1 wynosi: brutto ………… zł, słownie …………. złotych, 

wartość netto ……………… zł, słownie: ………. złotych, w tym podatek VAT 

w wysokości ………………. zł.  

2. Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem 

obowiązków Wykonawcy, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów, a także 

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów powstałych 

w związku z realizacją niniejszej umowy tj. dokumentacji projektowej, objętej 

Przedmiotem Umowy na każdym z pól eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie, 

oraz wszelkie inne koszty, zakładany zysk, koszt ubezpieczeń, należne podatki i inne, jeśli 

wystąpią. Kwota określona powyżej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej umowy za wyjątkiem przypadków określonych w nin. Umowie. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo za wykonanie całego przedmiotu umowy. 

4. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek wskazany 

w fakturze lub rachunku w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury/rachunku wraz z protokołem. 

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę jest podpisany przez obie 

Strony końcowy protokół odbioru.  
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7. Rozliczenie za wykonywanie Przedmiotu niniejszej umowy odbywa się na podstawie 

faktury końcowej. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji 

wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie 

poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ustrukturyzowanych faktur i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (jak: faktura, faktura korygująca, 

awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, notę księgowa). 

10. Zamawiający będzie przyjmował faktury i inne dokumenty stanowiące załączniki do niej 

w dotychczasowej formie, tj. pisemnej, na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. ….. 

 

§4 
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy,  

w szczególności niewykonania przedmiotu umowy w terminie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdej chwili.  

2. Strony ustalają, że z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości 

określonej w §3.1 Umowy. 

3. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania zobowiązania, bądź wykonania przedmiotu 

Umowy w sposób nienależyty – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 20% wartości określonej w § 3.1 umowy. 

4. Jeśli wyrządzona szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiający ma prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej przez siebie 

szkody. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych 

w Kodeksie Cywilnym, §4.1 umowy oraz niezależnie od tych przypadków, gdy: 

- Wydano sądowy nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, bądź w inny sposób, także 

w wyniku egzekucji komorniczej, majątek Wykonawcy został tak dalece uszczuplony, 

że może to mieć wpływ na brak możliwości realizacji Umowy przez Wykonawcę. 

- Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z postanowieniami umowy 

i/lub dokumentacją, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego (wezwanie  

z uwagi na terminy może zostać wysłane poczta elektroniczną na adres Wykonawcy). 

6. Prawo odstąpienia wykonuje się na piśmie, bądź w formie wiadomości e-mail w terminie 

30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy, co do zaistnienia przesłanek 

uzasadniających skorzystanie z tegoż uprawnienia kształtującego. 

7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usługi wykonane prawidłowo do momentu 

wykonania prawa odstąpienia. Kwota wynagrodzenia ulega pomniejszeniu o należne kary 

umowne, potrącenia i odszkodowania. 

8. W przypadku niewykonywania umowy w terminie, bądź wykonywania jej w sposób 

niezgodny z Umową, a także w przypadku wystąpienia ryzyka niewykonania jej  

w terminie określonym w Umowie, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu 

Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (z uwagi na terminy wynikające 

w Umowy, Strony zgodnie traktują to jako wypadek nagły w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego). 
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9. Strony wyłączają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się 

zdarzenie zewnętrzne, nagłe, którego wystąpienia nie można było przewidzieć i którego 

skutkom nie można było zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności. 

Okoliczność wystąpienia epidemii oraz jej skutków, mających wpływ na wykonanie 

przedmiotowej umowy uznaje się za przejaw siły wyższej. Wystąpienie siły wyższej 

wyłącza odpowiedzialność w sytuacji, gdy: 

a) zostanie wykazane, że konkretne zdarzenie spowodowane siłą wyższą, w tym 

epidemią, było przyczyną nie wywiązania się z umowy i przedłożenie dowodów 

potwierdzających ten fakt (np. brak możliwości produkcji danego materiału i jego 

dostawy w związku z zamknięciem fabryk i niemożności wykorzystania 

alternatywnego źródła, zamknięcie lub ograniczenia w funkcjonowaniu organów 

wydających właściwe decyzje, pozwolenia, zezwolenia, opinie, brak możliwości 

wykonywania prac objętych Przedmiotem umowy przez osoby objęte kwarantanną, 

przebywających na zwolnieniach lekarskich, zasiłkach opiekuńczych w związku 

z trwająca epidemią); 

b) wykazanie należytej staranności w podejmowaniu działań mających na celu 

wykonanie Przedmiotu umowy. 

 

§5 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową znajdują zastosowanie odpowiednie 

przepisy: Kodeksu Cywilnego, 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), ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz 

wydane na tej podstawie przepisy od dnia ich wejścia w życie. 

Strony w razie sporów mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądami powszechnymi 

właściwymi dla siedziby Zamawiającego. 

 

§6 

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana 

z realizacją Umowy, będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na 

niżej podane adresy i numery faksów:  

1) dla Zamawiającego: 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. 

Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. ……………. 

e-mail: …………………………….. 

2) dla Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………… 

Tel.:  …………. 

Fax.: ………. 

e-mail: ………………………………………………………………………. 

2. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi 
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zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna 

wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

 

§7 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, 

formy pisemnej.  

 

 

§8 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla 

Wykonawcy. 

 

 

         Wykonawca                                                                                  Zamawiający                

 

                                                                    

 

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

                podpis i pieczęć Prorektora 

     

 

 

                                                          ........................................................ 

                                                             podpis i pieczęć Kwestora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer opinii 325/ZO/2020 z dnia 2020-02-14 tryb postępowania: art.4 pkt.8 PZP (poza 

ustawą). 

 


