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Wzór umowy 

zawarta w dniu ………………… , pomiędzy: 

Gminą Zębowice z siedzibą w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 2, posiadającą NIP 5761553241, 

reprezentowaną przez: 

▪ Wójta Gminy Zębowice – Waldemara Czaję 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zębowice – Jadwigi Sajdyk 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie 

szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa” 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadanie pn.: „Przeprowadzenie 

szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa” w ramach programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia dot. realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze 

POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia zawarcia niniejszej 

umowy do dnia 22.12.2022 r. 

§ 3 

Sposób realizacji umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników 

w zakresie cyberbezpieczeństwa dotyczącego praktycznego stosowania mechanizmów 

bezpieczeństwa korespondencji i zabezpieczenia danych. 

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zakresem i na warunkach opisanych w 

Zapytaniu ofertowym o znaku sprawy SG.271.2.16.2022. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru swojej 
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działalności, zobowiązując się do składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie 

realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym do: 

1) zapewnienia kadry trenerskiej, posiadającej wiedzę, doświadczenie i umiejętności adekwatne 

do rodzaju i zakresu merytorycznego szkolenia, zdolną do pełnej realizacji wymogów 

związanych z przeprowadzeniem szkolenia; 

2) przeprowadzenie szkolenia zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem oraz szczegółowym programem merytorycznym szkolenia; 

3) przeprowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym w siedzibie Zamawiającego; 

4) zapewnienie materiałów szkoleniowych; 

5) wydania uczestnikom zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu szkolenia; 

6) prowadzenia dokumentacji szkolenia, zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy dostarczyć 

Zamawiającemu proponowany termin szkolenia oraz szczegółowy program szkolenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag w formie pisemnej, telefonicznie lub drogą 

elektroniczną do dostarczonych przez Wykonawcę opracowań. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania uzupełnień i poprawek w dostarczonych dokumentach w zakresie i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, w tym koszty swojego dojazdu, wyżywienia, ewentualnego 

zakwaterowania, wydruku dokumentów (w tym materiałów szkoleniowych, 

zaświadczeń/certyfikatów). 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na 

kwotę ………… zł netto (słownie złotych: ………), plus wartość podatku VAT w wysokości …..%, to 

jest brutto: …………… zł (słownie złotych: ……………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z 

wykonaniem umowy. 

3. Po zrealizowanym szkoleniu wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację szkolenia w wersji papierowej (jeden egzemplarz/komplet). 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 prawa 

autorskie majątkowe m.in. w zakresie zwielokrotnienia dokumentacji, będącej wynikiem realizacji 

umowy, dowolną techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, publicznego odtwarzania. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w terminie 14 dni od otrzymania 

przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym protokołem 

zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy. 
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§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w terminie lub nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne; 

2) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 

odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji umowy może nastąpić w przypadku braku 

reakcji Wykonawcy na pisemne powiadomienie Zamawiającego w terminie 7 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie udostępnienia przez 

Zamawiającego informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. W takim 

przypadku odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji umowy może nastąpić w przypadku braku 

reakcji Zamawiającego na pisemne powiadomienie w ciągu 7 dni.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem 

uzasadnienia. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy w sytuacji, jeżeli wystąpi nieprzewidziana 

okoliczność o obiektywnym charakterze, która w sposób istotny wpłynie na możliwość wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy dotyczące ochrony danych. 

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozpatrywane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę, sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

         

 

 


