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UMOWA    

NR    ……………………………/WAT/2022 

zawarta w dniu  …………2022 r. w Warszawie pomiędzy 

Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, kod 

pocztowy: 00-908, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, NIP: 527 020 63 00, REGON: 0121222900 

reprezentowaną  

przez:  

Pana/Panią  

………………………………………………………………………………………………………………. – 

Rektora/Prorektora ds. ………………….., na podstawie pełnomocnictwa nr 

……………………………. z dnia …………………………………... 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………….. z siedzibą w …………….., kod pocztowy: ……….,ul. …………., NIP: …….. 

REGON: …………………….. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, łącznie zwanymi Stronami, a z osobna Stroną, o 

następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

 

1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 roku poz. 1710), Zamówienie Nr ……, Zamawiający zleca, a Wykonawca 

zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla kadry realizującej projekt pt. 

„Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach” z 

zakresu projektowania uniwersalnego w obszarze transport i mobilność w środkach transportu 

indywidualnego, w celu realizacji projektu pn. „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i 

mobilności osób o szczególnych potrzebach” nr POWR.03.05.00-00-CW07/20, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Nr sprawy………., zwane dalej łącznie „przedmiotem umowy” lub 

„szkoleniem”, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez strony po podpisaniu umowy. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia zostały określone w „Opisie Przedmiotu 

Zamówienia”, Zapytaniu ofertowym oraz w Ofercie Wykonawcy, stanowiącymi odpowiednio 

załącznik nr 1, 2 i 3 do umowy. 

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany zdalnie (on-line). 

§ 2 
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1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, dysponuje osobami 

oraz warunkami technicznymi oraz jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy w terminach i na warunkach określonych 

w Umowie. 

2. Wykonując przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego, starannego 

i profesjonalnego wykonania Umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich przewidzianych prawem 

zobowiązań w zakresie ubezpieczenia, opieki medycznej, obciążeń podatkowych i innych 

odnoszących się do osób zatrudnionych do wykonywania zadań wynikających z niniejszej 

Umowy. 

§ 3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustaliły następujące wynagrodzenie: ……………… 

brutto…………..zł (słownie:………………………….zł 00/100), zgodnie z Ofertą cenową 

z dnia………………- stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Zapłata za wykonanie szkolenia nastąpi w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego 

faktury/rachunku, przelewem na konto bankowe wskazane przez  Wykonawcę. 

3. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Podstawę do wystawienia faktury/rachunku stanowi podpisany bez zastrzeżeń przez strony 

protokół z wykonania szkolenia. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie 

czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 

§ 4 

 

Zamawiający w żadnym wypadku i bez wglądu na okoliczności nie bierze odpowiedzialności za 

jakiekolwiek roszczenia wynikłe z niniejszej Umowy i dotyczące szkód poniesionych przez 

Wykonawcę.  

§ 5 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonywaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za 

każdy dzień zwłoki, 

2) odstąpienie lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

1 000,00 zł, 

3) stwierdzenie przez Zamawiającego rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu Umowy 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1  Umowy. 

2. Limit zastosowanych kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto. 

3. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża 

zgodę na takie potracenia kar i oświadcza, że wyrażenie zgody nie jest obarczone żadną wadą 

oświadczenia woli. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania uzupełniającego jeżeli powstałe 

szkody będą wyższe od nałożonych kar umownych. 

 

§ 6 
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Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy tj.:  

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 

prawomocnych orzeczeń, ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów 

– w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 

Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

2) siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu należytej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 

zobowiązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca 

zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia 

w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek siły wyższe, 

3) zmiany wniosku o dofinansowanie projektu „Centrum wiedzy o dostępności do 

transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach”  zaakceptowanej przez 

Instytucję Pośredniczącą w zakresie, w  jakim zmiana ta ma wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej 

ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej Umowy 

(informacje poufne)  i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że wykonywane przez niego czynności 

nie będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa. 

2. Za informacje poufne, o których mowa w ust. 1 uważa się wszelkie informacje dotyczące 

Zamawiającego, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia ich opracowania, 

pozyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. Informacją poufną są 

w szczególności wszelkie informacje, technologie prawnie zastrzeżone (w tym know-how, 

patenty, licencje, prawa autorskie) a nadto informacje na temat działalności Zamawiającego 

oraz jego kontrahentów i współpracowników. 

§ 8 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania osoby wyznaczonej przez Zamawiającego 

o której mowa w ust. 2 o wszelkich przeszkodach utrudniających lub uniemożliwiających 

realizację Umowy, a także o innych zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy. 

2. Osobą upoważniona do kontaktów w sprawie realizacji postanowień niniejszej Umowy ze strony 

Zamawiającego jest Specjalista/Koordynator zespołu Centrum Wiedzy o dostępności 

w Instytucie Pojazdów i Transportu WIM WAT pan Piotr Kwitowski, e-mail: 

piotr.kwitowski@wat.edu.pl, który strony wskazują jako adres do doręczeń dla Zamawiającego. 

3. We wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym do wzajemnych 

kontaktów upoważniony jest ze strony Wykonawcy - ………………. 

 

 

§ 9 
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1. W odniesieniu do danych osobowych  Strony potwierdzają i zgadzają się, że każda ze Stron 

działa jako administrator danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w związku 

z realizacją Umowy oraz dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami. 

2. Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich przedstawicieli zaangażowanych 

w realizację przedmiotu Umowy do celów kontaktu i zapewnienia jego prawidłowej realizacji. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy dane osobowe osób uczestniczących w szkoleniach 

niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz uzyskania certyfikatu/zaświadczenia 

o ukończonym szkoleniu. 

4. W zakresie udostępnionych danych osobowych Strony zobowiązują się do przestrzegania 

postanowień 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), w szczególności do przetwarzania 

udostępnionych danych osobowych wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy oraz do ich zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie 

trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 

5. Strony zobowiązują się wypełnić wzajemnie obowiązek informacyjny. Wykonawca informuje 

wymienione w ust. 2 osoby o przetwarzaniu danych osobowych poprzez wskazanie 

wymaganych prawem informacji w klauzuli informacyjnej stosowanej przez WAT, stanowiącej 

załącznik nr 4 do Umowy. WAT informuje wymienione w ust. 2 i ust. 3 osoby o przetwarzaniu 

danych osobowych poprzez wskazanie wymaganych prawem informacji w klauzuli 

informacyjnej stosowanej przez Wykonawcę, stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy. 

6. Zapoznanie się z treścią klauzul, o których mowa w ust. 5: 

1) w przypadku osób zawierających niniejszą Umowę – następuje poprzez podpisanie przez te 

osoby Umowy; 

2) w przypadku osób, o których mowa w § 8 tj.: 

 a) osoby ze strony WAT - następuje poprzez podpisanie przez nich klauzuli informacyjnej 

stosowanej przez Wykonawcę;  

 b) osoby ze strony Wykonawcy - następuje poprzez podpisanie przez nich klauzuli informacyjnej 

stosowanej przez WAT; 

c) w przypadku uczestników szkoleń – następuje poprzez  podpisanie przez nich klauzuli 

informacyjnej stosowanej przez Wykonawcę. 

§ 10 

 

Zważywszy na fakt, że przedmiot umowy ma być sfinansowany ze środków pochodzących 

z funduszy Unii Europejskiej, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) zastrzega sobie możliwość 

ograniczenia zakresu usługi, jeżeli z przyczyn niezależnych od WAT wysokość środków na 

sfinansowanie zamówienia zostanie zmniejszona. W przypadku zmniejszenia zakresu usług 

będących przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej 

do zrealizowanej usługi i zrzeka się dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych 

z ograniczeniem zakresu Umowy. 

 

 

§11 
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1. Strony ustalają, że oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od uzyskania informacji o tym, że: 

1)  nastąpi rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie zrealizuje przedmiotu Umowy, pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego. 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego 

powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 

jego kooperantów.  

§ 12 

 

Wykonawca zobowiązuje się nie odstępować i nie zastawiać wierzytelności należnych od 

Zamawiającego osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 13 

1. W razie stwierdzenia wad w wykonywanym przedmiocie Umowy Zamawiający złoży 

niezwłocznie reklamację u Wykonawcy.   

2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić niezwłocznie odpowiedzi na złożoną reklamację, 

najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od jej złożenia, a po bezskutecznym upływie terminu, 

reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Strony wskazują adresy doręczeń określone we wstępie umowy. Każda ze stron zobowiązuje 

się do informowania o zmianie adresu do doręczeń. W przypadku niepoinformowania o zmianie 

adresu do doręczeń, pismo wysłane pod ostatnio znany adres uznaje się za skutecznie 

doręczone. 

3. Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie za 21 dniowym 

okresem wypowiedzenia lub za porozumieniem stron. 

4. Wszelkie zmiany, modyfikacje i uzupełnienia treści niniejszej Umowy oraz rozwiązanie Umowy 

muszą być sporządzone na piśmie i podpisane przez strony pod rygorem nieważności. 

5. Do rozstrzygania sporów nierozstrzygniętych na drodze polubownej właściwym sądem jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, pojedynczym dla Wykonawcy, 

dwóch dla Zamawiającego. 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

 

1) załącznik nr 1 – „Opis Przedmiotu Zamówienia”, 

2) załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe,  

3) załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………… r., 

4) Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna stosowana przez Wojskową Akademią Techniczną, 
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5) Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna Wykonawcy. 

 

 
 

  

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

Zamawiający                                                  

 

 

 

                                   

 

. 

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

Wykonawca                                                                                    

 

 


