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UMOWA NR ……………………..…./CZĘŚĆ V 
 

zawarta w dniu .................................... 2018 roku w Olecku pomiędzy: 
......................................................................................................................................................, 
reprezentowanym przez: 
...................................................... – ..............................................., 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
......................................................................................................................................................, 
reprezentowanym przez: 
...................................................... – ..............................................., 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  
z późn. zm.), obejmującego przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z obsługi maszyn, 
urządzeń i oprogramowania nabytych w ramach doposażenia bazy dydaktycznej Zespołu 
Szkół Technicznych w Olecku, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania CZĘŚCI V zamówienia, tj. przeprowadzenia szkolenia z podstaw pomiarów 
termowizyjnych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy: 
1) szkolenie obejmuje przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznej 

liczbie 24 godzin. Szkolenie skierowane jest do grupy 3 osób. Na szkoleniu każdy 
uczestnik szczegółowo zapozna się z budową kamer termowizyjnych, samodzielnie 
wykona pomiary przy użyciu kamery termowizyjnej oraz przeprowadzi obróbkę 
termogramów przy użyciu profesjonalnego oprogramowania. Program szkolenia musi 
zawierać następujące zagadnienia: 

a) zasady działania i budowy kamery termowizyjnej, 
b) emisyjność powierzchni badanego obiektu, jej wpływ na poprawność pomiaru, 
c) metody wyznaczania emisyjności materiałów budowlanych, 
d) odbijalność i jej wpływ na pomiar, 
e) temperatura radiacyjna i jej wpływ na prawidłowy odczyt temperatury, 
f) prawidłowe wykonywanie termogramu, 
g) zastosowanie pomiarów termowizyjnych w budownictwie, 
h) obsługa kamery termowizyjnej, 
i) wykonywanie zdjęć termowizyjnych, 
j) obróbka zdjęć termowizyjnych na profesjonalnym oprogramowaniu, 
k) najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania badań termowizyjnych, 

2) w ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma od Wykonawcy materiały szkoleniowe w 
wersji drukowanej i elektronicznej, 

3) szkolenia będą odbywały się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Olecku z 
wykorzystaniem bazy dydaktycznej Zamawiającego. Zajęcia będą odbywały w dni 
robocze (od godziny 8:00 do 18:00) lub w dniach wolnych od pracy. Po zakończeniu 
szkolenia Wykonawca wyda wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia. 

3. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem oraz programem 
szkolenia – załącznikiem nr 1 do umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu „Modernizacja kluczem do 
sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i 
szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. 

 
§ 2 

Termin wykonania umowy: od dnia 1 marca do dnia 27 kwietnia 2018 r. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy ze szczególną 

starannością, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

zobowiązania umowne, jak za własne działanie lub zaniechanie. 
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić metody prowadzenia szkolenia odpowiednie do 

potrzeb jego uczestników. 
 

§ 4 
1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w łącznej 

wysokości …………… złotych brutto (słownie: ………………..………………... złotych), 
w tym należny podatek VAT. 

2. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi według ceny przyjętej przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie – załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 
po wykonaniu przedmiotu umowy oraz jego odbiorze przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na nabywcę, tj. ........................................................................, 
NIP ............................................................. Odbiorcą przedmiotu umowy jest natomiast 
.................................................................................................................................................. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto podane na fakturze 
w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 

6. Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego następuje w dniu obciążenia konta 
bankowego Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony będą płacić następujące kary 
umowne: 

1) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną Wykonawcy z tytułu odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, w wysokości 500,00 złotych, z wyłączeniem okoliczności, o których 
mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej: 
a) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 500,00 złotych, 
b) z tytułu niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 2 w wysokości 

50,00 złotych za każdy dzień zwłoki. 
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2. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez 
Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, co nie zwalnia Wykonawcy z 
zapłacenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a. Odstąpienie od umowy 
winno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej, zawierać uzasadnienie i nastąpić w ciągu 
7 dni od dnia stwierdzenia naruszenia uzasadniającego odstąpienie. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych 
tytułów. 

5. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je 
potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy. 
 

§ 6 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w 

stosunku do treści oferty Wykonawcy w szczególności w następujących przypadkach: 
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy w 
zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 

2) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających 
dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla 
Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie 
zwiększone. 

2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron 
wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą. 

 
§ 7 

1. Strony będą dążyły do ugodowego załatwiania sporów wynikających w trakcie realizacji 
niniejszej umowy. 

2. W przypadku niemożności osiągnięcia ugody, spory będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 10 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.  
 
Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 
1) harmonogram oraz program szkolenia – załącznik nr 1, 
2) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2. 
 
 

Zamawiający        Wykonawca    


