
 

 
WZÓR 

ROPS.X.361/1/2012                                                                                 Załącznik Nr  5.3. do SIWZ 
 

Umowa  Nr …. /2012 
 

zawarta dnia …………   2012 r. w Poznaniu,  

 

pomiędzy: 

 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu (61-731),  

ul. Nowowiejskiego 11, reprezentowanym przez: 

Aleksandrę Kowalską – Dyrektora, 

zwanym dalej  „ Zamawiającym” 

a  

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

zwanym dalej „ Wykonawcą” 

wybranym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

przeprowadzeniu dwusemestralnych studiów podyplomowych, na kierunku: 

 „Gerontologia i opieka nad osobami starszymi” – część 3 zamówienia 

w ramach projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej          

w Poznaniu pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”. 

2. Na realizację usługi, o której mowa w ust. 1, będzie składało się:  

1) przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla 25 osób, w wymiarze min. 280 godz. podczas 

min. 16 zjazdów; 

2) ocena pracy dyplomowej i/lub przeprowadzenie egzaminu dyplomowego i/lub 

przeprowadzenie koniecznych egzaminów zgodnie programem kształcenia na danym 

kierunku studiów podyplomowych oraz wydanie uczestnikom studiów świadectw ukończenia 

studiów podyplomowych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych 

absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów 

ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu 

do dyplomu (Dz.U. Nr 196, poz. 1167); 

3) zapewnienie kierownika studiów oraz obsługa organizacyjno – administracyjna uczestników 

studiów w całym okresie ich trwania; 
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4) ubezpieczenie każdego uczestnika studiów w zakresie następstw nieszczęśliwych 

wypadków na kwotę co najmniej 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych ); 

3. Realizacja studiów podyplomowych winna zostać przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) 

oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

4. Miejsce realizacji zamówienia: …………………………………………………………………………. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest jednostką naukową uprawnioną do prowadzenia kształcenia na 

studiach podyplomowych w zakresie kierunków określonych w ust. 1 lub na jednym z nich. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z zachowaniem należytej staranności, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi prowadzenie studiów 

podyplomowych na poszczególnych kierunkach, ofertą przetargową Wykonawcy, stanowiącą 

załącznik nr 1 do umowy, oraz programem studiów, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31.10.2013 r., 

zgodnie z terminami zjazdów zawartymi w Harmonogramie studiów, stanowiącym załącznik nr 3 

do umowy. Pierwszy zjazd w ramach studiów winien być zrealizowany do 31.11.2012 roku.  

 

§ 3 

Uczestnikami studiów podyplomowych realizowanych w ramach umowy będą osoby posiadające 

dyplom ukończenia studiów wyższych, zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej.  

 

§ 4 

Zamawiający w zakresie realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji lub dokumentów będących w jego posiadaniu, 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 

2) przekazania Wykonawcy najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć listy osób 

zakwalifikowanych do udziału w studiach podyplomowych; 

3) przekazania na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 – 11 niniejszej 

umowy; 

4) prowadzenia działań wspierających działania Wykonawcy w formie ogłoszeń, listów oraz 

informacji na stronie internetowej Zamawiającego, które mają promować i informować jednostki 

pomocy społecznej w Wielkopolsce o realizowanych w ramach projektu studiach. 

 

§ 5: 

1. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy zobowiązany jest do:  

a) prowadzenia ewidencji obecności uczestników na zajęciach w każdym dniu zjazdu (wraz              

z usprawiedliwieniami nieobecności), na podstawie listy obecności potwierdzonej przez 

kierownika studiów lub wykładowcę  i przekazania list obecności Zamawiającemu; 

b) przekazania list obecności w ramach wykonywanych sprawozdań okresowych z realizacji 

umowy (sprawozdania będą podstawą do zatwierdzenia płatności wynikających                            

z częściowej realizacji usługi); 

c) wydania uczestnikom studiów materiałów promocyjnych (długopisy, teczki, notesy itp.).                  

i pomocy dydaktycznych w postaci książek przekazanych przez Zamawiającego; 

d) zapewnienia uczestnikom studiów materiałów dydaktycznych w formie papierowej bądź 

elektronicznej; 

e) udostępnienia strony internetowej dla komunikacji z uczestnikami studiów, na której również 

będą udostępniane materiały dydaktyczne; 



 

 

3 
 

f) ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i przekazania ich do 

Zamawiającego w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo; 

g) współpracy z Zamawiającym w zakresie badań wykonanych na potrzeby monitoringu                     

i bieżącej ewaluacji projektu; (wg narzędzi badawczych udostępnionych przez 

Zamawiającego);  

h) zapoznania się z treścią Regulaminu uczestnictwa w projekcie (stanowiącego załącznik nr 4 

do umowy) oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień; 

i) przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zakończenia studiów kopii wydanych 

świadectw oraz zaświadczeń wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez każdego uczestnika. 

2. Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni uczestnikom sale wykładowe, warsztatowe               

i seminaryjne, w obiektach dydaktycznych Wykonawcy lub innych o odpowiednim standardzie, 

spełniające następujące wymogi tj.:  

a) bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do liczby uczestników studiów; 

b) wyposażenia w niezbędne materiały i sprzęt do właściwego prowadzenia zajęć, w tym 

warsztatowych; 

c) akustyczne; 

d) oświetleniowe; 

e) temperatury w pomieszczeniach dostosowanej do potrzeb uczestników. 

3. Na potrzeby cateringu organizowanego podczas przerw i po zakończeniu zajęć, Wykonawca 

zapewni wydzielone pomieszczenie na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia. 

Pomieszczenie to winno być wyposażone w stoły i krzesła dla min. 25 osób. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej dokumentacji, w tym księgowej, 

związanej  z realizacją niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie                 

z obowiązującymi przepisami prawa w odniesieniu do wydatków wynikających z realizacji 

umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dla celów kontrolnych dokumentacji 

określonej w ust. 1 – 2, a także do przechowywania w formie papierowej i elektronicznej 

utrwalonych materiałów edukacyjnych dotyczących realizacji umowy do dnia 31 grudnia 2020 

roku, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przechowywania dokumentacji 

związanej z realizacją umowy.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad wizualizacji określonych                                  

w rozporządzeniach WE oraz wytycznych określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju 

Regionalnego w zakresie informacji i promocji, a w szczególności w Strategii Komunikacji 

Funduszy Strukturalnych w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013 

oraz Planie Komunikacji PO KL i Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO 

KL, w tym informowania, że realizowana usługa jest finansowana z udziałem środków 

finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, oraz stosowania obowiązującego logo:  

– Unii Europejskiej (UE) z obowiązującymi podpisami (Unia Europejska, Europejski Fundusz 

Społeczny)  

– Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).  
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2. W pomieszczeniach w których realizowane będą - zajęcia dydaktyczne i obsługa 

administracyjna Wykonawca umieści logo, UE, PO KL oraz informację o współfinansowaniu 

studiów podyplomowych z EFS.  

 

§ 8 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom pełny wgląd we 

wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne 

uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania niniejszej umowy.  

3. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2, Wykonawca udostępnia kontrolującym wgląd                           

w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane                         

z realizacją umowy. 

4.  Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak                

i w miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z realizacją umowy.  

5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie 

wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu do dnia 31 grudnia 2020 r.  

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bez zbędnej zwłoki, tj.: 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni, pełnej informacji o stanie wykonywania umowy.  

 

§ 9 

1. Wykonawca z realizacji umowy przygotowuje sprawozdania okresowe według wzoru 

określonego w załączniku nr 5 do niniejszej umowy, które składa Zamawiającemu w terminach:  

a) do 10 grudnia 2012 r. (sprawozdanie za okres: do 30.11.2012r.); 

b) do 15 kwietnia 2013 r. (sprawozdanie za okres: 1.12.2012r. -  31.03.2013r.); 

c) do 15 lipca 2013 r. (sprawozdanie za okres: 1.04.2013r. - 30.06.2013r.); 

d) do 15 listopada 2013 r. (sprawozdanie za okres: 1.07.2013. - 31.10.2013r.). 

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do sprawozdania, Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu poprawionego lub uzupełnionego 

sprawozdania w terminie określonym przez Zamawiającego.  

 

§ 10 

1. Zamawiający zapłaci za wykonanie umowy kwotę ................. zł brutto (słownie: 

.................................. złote), zwaną dalej „Wynagrodzeniem”, przy czym cenę jednego zjazdu 

ustala się na kwotę …………………………. zł brutto (słownie: …………………………. złote).  

2. Cena  zjazdu wynika z ilorazu wynagrodzenia, o którym mowa  w ust.1 i liczby zjazdów              

o których mowa w §1 ust.2 pkt.1. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy z uwzględnieniem 

wszelkich podatków oraz innych opłat.  

4. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności i zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 

wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy.  

 

 

§ 11 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie o którym mowa w § 10 ust.1 , w transzach:  

1) I transza będąca iloczynem liczby zjazdów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym           

o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a) i ceny za 1 zjazd, o której mowa w § 10 ust. 1                             

tj. ………………………… złotych brutto  

słownie:……………………………………………………………………………………………….); 
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2)  II transza będącą iloczynem liczby zjazdów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym          

o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. b) i ceny za 1 zjazd, o której mowa w § 10 ust. 1                           

tj. …………………………. złotych brutto  

(słownie:………………………………………………………………………………………...…..….); 

3) III transza będącą iloczynem liczby zjazdów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym           

o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. c) i ceny za 1 zjazd, o której mowa w § 10 ust. 1                                

tj. ………………………… złotych brutto 

(słownie:………………………………………………………………………………...……………...); 

4) IV transza będącą iloczynem liczby zjazdów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym        

o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. d) i ceny za 1 zjazd, o której mowa w § 10 ust. 1 tj. 

…………………………… złotych brutto  

(słownie:…………………………………………………………………………..…………………..). 

2. Zapłata wynagrodzenia w transzach nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę 

rachunek bankowy w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej 

merytorycznie przez Zamawiającego faktury. Przy czym podstawą wystawienia faktury przez 

Wykonawcę będzie przyjęcie bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego sprawozdań o których 

mowa w § 9 ust 1.  

3. Za datę dokonania zapłaty wynagrodzenia w transzy uznaje się dzień wydania przez 

Zamawiającego polecenia przelewu bankowego. 

 

§ 12 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy nastąpi:  

1) naruszenie zobowiązania, o którym mowa w § 6; 

2) naruszenie zobowiązania, o którym mowa w § 9; 

3) zaprzestanie realizacji umowy lub realizacja przedmiotu umowy będzie niezgodna z Opisem 

przedmiotu zamówienia lub załącznikami stanowiącymi integralną część umowy; 

4) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w § 8; 

5) opóźnienie w realizacji umowy w odniesieniu do terminów zjazdów określonych                       

w Harmonogramie studiów, przekraczające 14 dni;  

6) złożenie fałszywego lub niekompletnego oświadczenia na etapie postępowania                      

o udzielenie zamówienia lub w ramach realizacji niniejszej umowy;  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu, o którym mowa w ust. 1 – 2, Wykonawca ma 

prawo żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 13 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w następujących przypadkach                      

i wysokości:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 15% Wynagrodzenia, o który mowa w § 10 ust. 1 

b)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny,                   

w szczególności w przypadkach, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności –               

w wysokości 20% Wynagrodzenia o który mowa w § 10 ust. 1; 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z przysługującego mu wynagrodzenia kar umownych, 

naliczonych według wysokości ustalonych w ust. 1 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

§ 14 

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać prawa autorskie do materiałów 

dydaktycznych o których mowa w § 5 ust. 1 lit. d) oraz że ich udostępnienie uczestnikom nie 

narusza praw osób trzecich w zakresie objętym niniejsza umową.  

2. Na podstawie niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 10 Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przekazanych materiałów 

szkoleniowych i zezwala Zamawiającemu na korzystanie z nich na następujących polach 

eksploatacji: 

a) powielania i rozpowszechniania dla potrzeb szkoleniowych Zamawiającego; 

b) modyfikacji i wprowadzenia zmian; 

c) upowszechniania na stronach internetowych Zamawiającego. 

 

§ 15 

 Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania usługi edukacyjnej 

realizowanej w ramach niniejszej umowy podwykonawcy. 

 

§ 16 

Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w sprawie realizacji przedmiotowej umowy są:  

ze strony Zamawiającego – Wojciech Mól, tel. 61 856 73 32, e-mail: wojciech.mol@rops.poznan.pl 

 

1) ze strony Wykonawcy – ………………………………………………………… 
 

§ 17 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy może być 

dokonana w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym 

art. 144 ustawy, wyłącznie za zgodą stron.  

2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:  

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;  

2) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy;  

3) zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy; w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie 

zmianie.  

4) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, o których 

Strony nie wiedziały przed zawarciem umowy, a które mają wpływ na terminy realizacji 

zamówienia;  

5) zmiany terminów zjazdów;  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 

w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

  

 

§ 18 

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd 

Powszechny w Poznaniu. 

 

§ 19 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały obowiązujące 

przepisy w tym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

2. Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.  

3. umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden otrzymuje 

Wykonawca, a trzy Zamawiający.  

 

 

 

 

Zamawiający                   Wykonawca 

 

 

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

         podpis                                                                                           podpis 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Oferta przetargowa  

Załącznik nr 2 – Program studiów 

Załącznik nr 3 - Harmonogram studiów 

Załącznik nr 4 - Regulamin uczestnictwa w projekcie 

Załącznik nr 5 - Wzór sprawozdania z realizacji umowy  

 

 


