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Załącznik nr 8 do SWZ 
Nr referencyjny.: CKU-DG 19/2021/EFS                      
 
 

U  M  O  W  A   (wzór) 
 
 
W dniu ………………….……… w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń ul. Wały gen. 
Sikorskiego 8- działającą poprzez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu przy ul. Plac 
Św. Katarzyny 8, 87 – 100 Toruń, reprezentowaną przez: 
Joannę Waczyńską - dyrektora, 
zwanym dalej w treści Zamawiającym, 
a  
………………………….…………………………………………………………………….……  
reprezentowanym  przez : 
……………………………………….…………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści Wykonawcą,  
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdy oddzielnie „Stroną”,  
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia publicznego w myśl przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 
ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta została umowa 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych * 

− część pierwsza: Kurs prawa jazdy kat B dla 100 uczestników z Torunia; 
− część druga: Kurs prawa jazdy kat B dla 6 uczestników z powiatu golubsko-

dobrzyńskiego; 
− część trzecia: Kurs prawa jazdy kat B dla 26 uczestników z Włocławka; 
− część czwarta: Kurs prawa jazdy kategorii C, C+E oraz kwalifikacja wstępna w bloku 

programowym C1, C1+E, C, C+E lub szkolenie okresowe dla 74 uczestników z Torunia; 
− część piąta: Kurs prawa jazdy kategorii C, C+E oraz kwalifikacja wstępna w bloku 

programowym C1, C1+E, C, C+E lub szkolenie okresowe dla 5 uczestników z powiatu 
golubsko-dobrzyńskiego; 

− część szósta: Kurs prawa jazdy kategorii C, C+E oraz kwalifikacja wstępna w bloku 
programowym C1, C1+E, C, C+E lub szkolenie okresowe dla 23 uczestników z 
Włocławka; 

− część siódma: Kurs prawa jazdy kategorii D, kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej lub 
uzupełniającej) w bloku programowym D, D+E, D1, D1+E lub szkolenia okresowego 
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dla 7 uczestników z Torunia;  
− część ósma: Kurs prawa jazdy kategorii D, kwalifikacji wstępnej  (przyspieszonej lub 

uzupełniającej) w bloku programowym D, D+E, D1, D1+E lub szkolenia okresowego 
dla 6 uczestników z Włocławka;  

− część dziewiąta: Kurs operatora koparko-ładowarki, ładowarki, koparki lub spycharki 
dla 17 uczestników z Torunia 

− część dziesiąta: Kurs operatora koparko-ładowarki dla 7 uczestników z powiatu 
golubsko-dobrzyńskiego; 

− część jedenasta: Kurs operatora wózka widłowego dla 9 uczestników z Torunia; 
− część dwunasta: Kurs operatora wózka widłowego dla 10 uczestników z Włocławka; 
− część trzynasta: Kurs spawania metodami MAG i TIG dla 5 uczestników z powiatu 

golubsko-dobrzyńskiego; 
− część czternasta: Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 

(ADR) wraz z kursem specjalistycznym w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w 
cysternach dla 1 uczestnika z Torunia; 

− część piętnasta: Kurs pilota drona prowadzący do uzyskania europejskiego certyfikatu 
kompetencji uprawniającego do wykonywania lotów zarówno  w zasięgu wzroku UAVO 
jak i poza zasięgiem wzroku BVLOS w kategorii szczególnej do NSTS-06 MR<25 kg dla 
8 uczestników z Torunia; 

− część szesnasta: Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z 
egzaminem UDT dla 30 uczestników z Torunia; 

zgodnie z zamówieniem publicznym udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego w 
postępowaniu o nr ref. CKU-DG 19/2021/EFS. 

2. Przedmiot umowy jest częścią zamówień realizowanych w ramach projektów pn.:  
„Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” i „Bliżej 
pracodawcy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego* 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik do niniejszej umowy (Opis 
przedmiotu zamówienia), stanowiący jej integralną część.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosownymi zasobami do wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

Obowiązki stron umowy 
 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminach określonych w Opisie przedmiotu 
zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z:  

1) postanowieniami niniejszej umowy i Opisem przedmiotu zamówienia; 
2) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa i zwyczajów;  
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3) posiadaną wiedzą i kwalifikacjami 
z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, 
w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia. 

4. W okresie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do prowadzenia kontroli realizacji 
postanowień umownych. 

 
§ 3 

Ochrona danych osobowych 
1. Kursy objęte przedmiotem umowy, wymagające przetwarzania danych osobowych, 

świadczone będą zgodnie z: 
1) ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 

r. poz.1781);  
2) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 1 i nałożenia na 
Zamawiającego przez organ nadzorczy kary, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia 
wyrządzonej Zamawiającemu szkody poprzez zapłatę na rzecz Zamawiającego kwoty 
stanowiącej równowartość nałożonej kary. 

 
§ 4 

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  
1. Zamawiający wymaga w trakcie realizacji umowy zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2020 r. poz.1320):  

- koordynowanie działań związanych z realizacją zamówienia, w tym sprawowanie 
nadzoru wewnętrznego nad realizacją szkoleń − o ile czynności te nie będą wykonywane 
przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, 
oświadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących 
czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę wraz z listą tych osób.  

3. Zamawiający, celem weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 
2, może żądać w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, 
przedstawienia w szczególności:  
1) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych 

pracowników; 
2) oświadczeń  zatrudnionych pracowników, 
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3) innych dokumentów  
−  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, do przedłożenia do wglądu 
dokumentów potwierdzających zatrudnianie osób realizujących czynności, o których mowa 
w ust. 1, na podstawie umowy o pracę. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2-4,  
w wyznaczonych terminach, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
osób realizujących czynności, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę i 
będzie podstawą wymierzenia kary umownej określonej w § 6 ust. 2 pkt 3 umowy. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie i płatności 
 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 
………………… (słownie: …………) PLN brutto, tj. wraz z podatkiem od towarów i usług. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca 
ponosi w związku z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty 
przeprowadzenia kursów i nie podlega zmianie. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należne wynagrodzenie przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze, o ile rachunek ten w dniu zlecenia 
przelewu znajduje się w Wykazie Podatników VAT, w terminie 30 dni licząc od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem odbioru 
końcowego bez zastrzeżeń. 

4. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek 
bankowy Zamawiającego. 

5. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
ustawowych odsetek za opóźnienie. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy nastąpi 
zmiana stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oraz zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wpływ 
takich zmian na wysokość kosztów wykonania umowy winien być przez Wykonawcę 
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udokumentowany, zaś zmiana umowy będzie obejmowała zmianę wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

7. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 6, zmiana 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, będzie wprowadzana do umowy na pisemny, 
uzasadniony oraz należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy i będzie obejmować 
wyłącznie część wynagrodzenia, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana stawki podatku od 
towarów i usług lub zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w 
związku z wejściem w życie przepisów zmieniających odpowiednio: stawkę podatku od 
towarów i usług, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej 
stawki godzinowej, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, lub zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych. 

8. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 6, na wzrost kosztów 
wykonania umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy 
przez Zamawiającego.  

9. Zmiana umowy wynikająca z okoliczności, o którym mowa w ust. 6, wymaga zawarcia 
aneksu do umowy. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu wykonania umowy poprzez waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w 
oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany w 
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

11. Waloryzacja, o której mowa w ust. 10, nastąpi po 12 miesiącach od daty zawarcia umowy pod 
warunkiem, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ulegnie 
zmianie o co najmniej 5%.  

12. Waloryzacja dotyczyć będzie jedynie wynagrodzenia za kursy, których realizacja nie 
rozpoczęła się w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

13. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jaką Zamawiający 
dopuszcza w efekcie zastosowania waloryzacji wynosi 5% wynagrodzenia brutto określonego 
w ust. 1. 

14. Waloryzacja nastąpi na wniosek jednej ze Stron umowy. Wniosek powinien zawierać co 
najmniej podstawę zmiany oraz wyliczenie wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
po zmianie.  

15. Strony zawrą aneks do umowy potwierdzający zmianę wynagrodzenia w wyniku waloryzacji. 
 

§ 6 
Kary umowne 

 
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, bez względu 
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na to czy szkoda faktycznie zaistniała. Maksymalna wysokość kar umownych nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości: 

1) 15% łącznego całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1umowy – w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
nieleżących po stronie Zamawiającego lub wypowiedzenia/odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

2) 0,02 % łącznego całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, wskazanego w § 5 ust. 
1 za każdy dzień, w którym nastąpiła zwłoka w wykonaniu usług, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w stosunku do któregokolwiek terminu wskazanego w Opisie 
przedmiotu zamówienia, 

3) za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących czynności wskazane w § 4 ust. 1, w wysokości 1 000 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych)  za każdy taki przypadek.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone 
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

5. Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczone zgodnie 
z postanowieniami ust. 4 Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy 
Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.  

 
§ 7 

Zmiany umowy 
 

1. Poza okolicznościami, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w zakresie: 
1) zmian związanych z wprowadzeniem nowych przepisów lub zmian w dotychczasowych 

przepisach lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 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) zmian, które są niezbędne do wprowadzenia na skutek działania Siły Wyższej rozumianej 
jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Stronie wykonanie jej zobowiązania w 
całości lub w części; 

3) terminu realizacji przedmiotu umowy i poszczególnych jego etapów, jeśli okaże się to 
konieczne, na skutek okoliczności, których Strony nie mogły wcześniej przewidzieć;  
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4) zmian sposobu wykonania przedmiotu umowy, gdy jest to niezbędna dla prawidłowego 
wykonania umowy lub wynika ze zmiany umowy o dofinansowanie projektu, o którym 
mowa w § 1 ust. 2;  

5) w przypadku ograniczenia działalności Wykonawcy spowodowanej pandemią możliwe 
jest przedłużenie okresu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wszystkie postanowienia opisane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

§ 8 
Podwykonawstwo  

 
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi (Wykonawca powierzy 

wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy/om w części/ach (zakresach) wskazanej/ych w 
ofercie)*.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na 
powierzenie wykonania części przedmiotu umowy w zakresie innym, niż wskazanym  w 
ofercie.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak 
również osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, jak za swoje własne 
działania lub zaniechania. 

*właściwe pozostawić 
 

§ 9 
Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, 

wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w następujących okolicznościach: 
1) Wykonawca nie podjął realizacji lub przerwał realizację przedmiotu umowy lub nie 

wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w załączniku do umowy - 
 w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższej okoliczności; 

2) Wykonawca wyrządził Zamawiającemu szkodę - w terminie 14 dni od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu powyższej okoliczności, 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu powyższej okoliczności. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu/odstąpieniu od umowy winno być, pod rygorem 
nieważności, złożone w formie pisemnej.  

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
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1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą, w sprawach związanych z realizacją 

umowy:…………………, tel:......................., e-mail:……………… . 
2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym, w sprawach związanych z realizacją 

umowy:…………………..,tel:...........................,e-mail:……………. . 
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 i/lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji 

Strony dokonującej zmiany. 
4. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na 

drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie,  

w szczególności przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
8. Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1) Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2a-2o* do SWZ; 
2) Oferta Wykonawcy z dnia … . 

 
Zamawiający             Wykonawca 

 
 
* właściwe pozostawić lub wpisać 


