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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

Umowa ……………………..na Część…………………….. 
 na zakup miejsca szkoleniowego z języka angielskiego w ramach „Zintegrowanego Programu Rozwoju 

Politechniki Lubelskiej – część druga” z podziałem na 4 części 
 

zawarta w dniu ……………………………………… w Lublinie pomiędzy: 
 

Politechniką Lubelską w Lublinie, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, NIP PL 7120104651, REGON: 

000001726, reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………… 
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

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

zwany w dalszej treści umowy Wykonawcą, 
łącznie zwanymi dalej Stronami. 
 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup miejsc 

szkoleniowych z języka angielskiego w ramach „Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Lubelskiej 

część druga” z podziałem na 4 części prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), sygnatura KP-272-USK-107/2020, Strony oświadczają co następuje: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy polegający na 

zakupie miejsca szkoleniowego z języka angielskiego………………………. w ramach „Zintegrowanego Programu 

Rozwoju Politechniki Lubelskiej część druga” 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy zawiera Ogłoszenie o zamówieniu z dnia …………………… r. wraz  

z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy z dnia ………………..r. stanowiące odpowiednio 

załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy.  

 
§ 2 

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie:…………………………………………………….  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością. 
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2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy. Wykonawca jest nadto zobowiązany wykazać, iż proponowany Podwykonawca spełnia 

wszystkie warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca oraz dysponuje 

osobami, które posiadają co najmniej równorzędne kwalifikacje zawodowe i właściwości, w stosunku do tych 

które stanowiły podstawę oceny oferty Wykonawcy. 

3. W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego stosownie do ust. 2 i powierzenia wykonania przedmiotu 

Umowy Podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jego działania, jak za 

swoje własne. 

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może zmienić osoby wskazanej 

w ofercie, która została wyznaczona do przeprowadzenia szkolenia.  Wykonawca jest nadto zobowiązany 

wykazać, iż proponowana osoba zastępująca posiada co najmniej równorzędne kwalifikacje zawodowe i 

właściwości, w stosunku do kwalifikacji zawodowych i właściwości osoby zgłoszonej w ofercie Wykonawcy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami mającymi 

zastosowanie do przedmiotu świadczenia. 

§ 4 
1. Z tytułu należytego wykonania Części…………….. Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej wysokości: netto  …………..zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset zł 00/100), 

podatek od towarów i usług (VAT) według stawki zw, wynagrodzenie brutto w łącznej wysokości:  

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

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionego przez Wykonawcę rachunku lub faktury.  

3. Podstawą wystawienia rachunku/faktury jest podpisany przez Strony protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie usługi. 

4. Wykonawca oświadcza, że kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 w całości wyczerpuje jego roszczenia z 

tytułu wykonania Przedmiotu Umowy. 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5 
1. W razie opóźnienia  w wykonaniu Przedmiotu Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia 

kary umownej w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia. 

2. W razie opóźnienia  w wykonaniu Przedmiotu Umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 

termin wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do żądania zapłaty kary umownej,  

o której mowa w ust. 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy opóźnienie  przekroczy  
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3 dni. W razie odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu prawo żądania od Wykonawcy kary 

umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, niezależnie od 

kary przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

§ 6 
1. Nie stanowią zmiany Umowy:  

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru 

rachunku bankowego), 

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem że zmiany o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 dla swojej ważności wymagają pisemnego 

oświadczenia jedynie ze strony Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne 

albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych nie będzie to naruszało ani ważności 

ani skuteczności pozostałych postanowień Umowy. W takich przypadkach Strony zobowiązują  

się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny 

i prawny sens postanowień zastąpionych. 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu wynagrodzenia określonego 

w niniejszej Umowie wymaga uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody  

od Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

5. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

 

 

Załączniki: 

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia …………………. wraz z załącznikami, 
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2. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………………… 

3. Szczegółowy program szkolenia. 

4. Wykaz efektów kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych). 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                               WYKONAWCA 


