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UMOWA nr ....................................... 

zawarta w dniu ................................. w Warszawie, pomiędzy: 

 

Urzędem Transportu Kolejowego 

z siedzibą w Warszawie (kod: 00-928) przy ul. Chałubińskiego 4  

reprezentowanym przez: 

………………………………….. - …………………………………… 

zwanym dalej Zleceniodawcą. 

a  

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

reprezentowanym przez: 

………………………………. - ………………………………. 

zwanego dalej Zleceniobiorcą.  

 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem zamówieniowym, w trybie przetargu nieograniczonego, realizowanym na podstawie 

zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, strony zawarły następująca umowę:  

 

 

§ 1.  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę na rzecz wskazanych przez Zleceniodawcę 

pracowników Zleceniodawcy specjalistycznej usługi szkoleniowej o charakterze warsztatowym, przez odpowiednie do tego osoby / 

podmioty (określone stosownymi wymogami formalnymi –  będące pracownikami / współpracownikami / podwykonawcami 

Zleceniobiorcy), z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego  w trzech blokach tematycznych – zgodnie z zasadami, warunkami 

itp. itd. określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do niniejszej umowy) z zastrzeżeniem §1 ust 2-8. 

2. Przedmiot niniejszej umowy winien zostać zrealizowany w terminach oraz lokalizacji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – 

zał. nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje również wynajęcie sal szkoleniowych, zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport – zgodnie z 

zasadami i terminami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1 do niniejszej umowy. 

4. W zakres realizacji przedmiotu umowy wchodzi także: 

1)  przygotowanie przez Zleceniobiorcę na swój koszt i ryzyko: 

a) wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika; 

b) świadectw ukończenia/certyfikatów itp. itd. dla każdego uczestnika; 

2) przeniesienie na Zleceniodawcę majątkowych praw autorski dotyczących materiałów szkoleniowych itp. itd. – przekazanych 

uczestnikom szkoleń (pracownikom Zleceniodawcy), w związku z realizacja przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę 

5. Niniejsza umowa będzie realizowana zgodnie z określonym przez Zleceniobiorcę a zaakceptowanym przez Zleceniodawcę 

harmonogramem czasowo-merytorycznym, programem szkolenia itp. itd., załączonym do umowy (zał. nr 2) zawierającym elementy 

określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1 do umowy) 

6. Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę z 14 dniowym okresem wypowiedzenia liczonym od momentu przekazania Zleceniobiorcy 

oświadczenia o wypowiedzeniu w dowolnej formie. W takim wypadku Zleceniobiorca ma obowiązek rzetelnie realizować przedmiot 

umowy, określony w §1 ust 1 do zakończenia okresu wypowiedzenia oraz posiada prawo do żądania wynagrodzenia, wg zasad 

określonych w §3 ust 1 tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia szkoleniowe. 

7. Po poprawnym zrealizowaniu przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca wystawi Zleceniobiorcy potwierdzenie jej 

odbioru. Moment wystawienia potwierdzenia odbioru uważany będzie za moment jej realizacji. Zleceniodawca ma prawo nie wystawić 

potwierdzenia odbioru tylko w razie stwierdzenia niepoprawności realizacji umowy, podając w sposób pisemny uzasadnienie takiej 

decyzji.  

8. Podpisane przez osobę określoną w §4 ust 1 niniejszej umowy potwierdzenia odbioru umowy jest podstawą do wystawienia przez 

Zleceniobiorcę rachunku/faktury (zgodnie z przepisami księgowymi w tym zakresie) za usługę. 

 

§ 2.  

1. Zleceniobiorca: 

1) oświadcza, iż dysponuje odpowiednią kadrą szkoleniową do realizacji przedmiotu umowy (uprawnienia, doświadczenie kadry 

szkolącej); 

2) oświadcza, iż posiada doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną, uprawniające do zaproponowania (i późniejszego 

przeprowadzenia) założeń merytorycznych oraz organizacyjnych cyklu szkoleń itp. itd. (ilość godzin i tematy szkolenia)  lub - w 

zakresie realizacji zamówienia - opiera się na wiedzy, wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu i uprawnieniach osób zdolnych do 

wykonania zamówienia (niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków).  
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3) odpowiada za działanie własne, działania podwykonawców jak za działania własne, oraz za to, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji niniejszej umowy; 

4) obowiązany jest wykonywać zlecone czynności z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności.  

5) obowiązany jest do realizacji umowy poprzez personel wskazany w załączniku nr 2 do umowy w zakresach tam określonych. Jeśli tak 

wskazana osoba nie jest w stanie przeprowadzić zajęć/szkoleń itp. itd. osobiście w terminie określonym w załączniku nr 2, 

Zleceniobiorca ma obowiązek zapewnić na ten okres zastępstwo osoby o nie gorszych kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach i 

doświadczenia. 

6) obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zleceniodawcy, zdobytych przy realizacji zleconych 

czynności, pod rygorem cywilnej odpowiedzialności za szkodę, jaką Zleceniodawca poniesienie wskutek ujawnienia jego tajemnic 

handlowych. 

2. Przy wykonywaniu zleconych czynności Zleceniobiorca podlega poleceniom Zleceniodawcy, o ile dotyczą one realizacji przedmiotu 

umowy. 

3. Zleceniodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy ze skutkiem określonym w §3 ust 4 w sytuacji, w której: 

1) Zleceniobiorca zaprzestał z powodów leżących po stronie Zleceniobiorcy realizacji czynności określonych w umowie, w terminach 

określonych w umowie  i nie podejmie ich po wezwaniu przez Zleceniodawcę do ich realizacji; 

2) Zleceniobiorca z powodów leżących po stronie Zleceniobiorcy w inny, rażący sposób nie realizuje właściwie czynności, określonych 

w umowie i nie zaprzestaje tego po wezwaniu przez Zleceniodawcę do ich właściwej realizacji 

4. W przypadku wystąpienia innych, niż określone w §2 ust 3 nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków określonych w umowie 

przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może określić, w jakiej części umowa nie została wykonana właściwie i wprost proporcjonalnie 

obniżyć wielkość wynagrodzenia, określonego na podstawie §3 ust 1. Obniżenie wynagrodzenia wymaga uzasadnienia pisemnego takiej 

czynności. 

5. Zleceniodawca przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do treści 

oferty Zleceniobiorcy, w tym zmianę: ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy, zmianę przedmiotu umowy, zasad wypłaty 

wynagrodzenia, wysokości wynagrodzenia, sposobu odbioru usługi - o ile zostanie spełniony jeden z następujących warunków:  

1) w sytuacji zaistnienia siły wyższej 

2)  gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Zleceniodawcę oraz Zleceniobiorcę okoliczności, 

których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają np. 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy lub innego rodzaju okoliczności 

uniemożliwiających prawidłową realizację umowy.. 

3) utraty przez Zleceniodawcę źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł 

finansowania zamówienia. 

4) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej 

bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia; 

5) zmiana ustawowej stawki podatku VAT , innych obiektywnych obciążeń podatkowych lub interpretacji prawnych w tym zakresie; 

6. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w §2 ust. 5 niniejszej umowy okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 

Zleceniodawcy do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Zleceniobiorcy do ich dokonania. 

7. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na 

dotychczasowy kształt zobowiązania umownego. 

 

§ 3.  

1. Za rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorcy przysługuje prawo do żądania od Zleceniodawcy 

wynagrodzenia w wysokości ……………….. zł brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w §3 ust 1 niniejszej umowy, zawiera wszelkie koszty, jakie związane są z realizacją przedmiotu umowy   

zamówienia, np. wynajem sal szkoleniowych, zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz koszt przeniesienia na Zleceniodawcę 

majątkowych praw autorski dotyczących materiałów szkoleniowych itp. itd. – przekazanych uczestnikom szkoleń (pracownikom 

Zleceniodawcy), w związku z realizacja przedmiotu umowy przez Zleceniobiorcę. Wykonawca za realizacje całej w/w. usługi (szkolenie, 

zakwaterowanie, wyżywienie, transport) wystawi Zleceniodawcy – jeden rachunek/fakturę VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami 

księgowymi w tym zakresie) z tytułu realizacji usługi szkoleniowej. Z uwagi na fakt iż powyższe zamówienie szkoleniowe finansowane 

jest ze środków publicznych, wydatek z tym związany zwolniony jest z podatku VAT. 

3. Zleceniobiorca wystawi rachunek/fakturę (zgodnie z przepisami księgowymi w tym zakresie) za poprawnie zrealizowaną umowę po 

otrzymaniu od Zleceniodawcy potwierdzenia odbioru usługi, o którym mowa w §1 ust 7 niniejszej umowy. Wynagrodzenie określone na 

fakturze płatne będzie na konto bankowe określone na rachunku/fakturze, w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia rachunku / 

faktury.  

4. W sytuacji natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę, określonej w §2 ust 3, Zleceniodawca ma prawo nałożyć 

na Zleceniobiorcę karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §3 ust 1, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę.  

5. W przypadku powstania szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy a przewyższających 

wysokość kary umownej, Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość naliczonej kary umownej. 



 

 
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie 

SIWZ - zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów wyjazdowych dla pracowników UTK 
z zakresu bezpieczeństwa transportu kolejowego 

nr postępowania: BAF-233-6/2012 
Załącznik nr 2 – wzór umowy 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

3 

 

 

 

§ 4.  

1. ………………………. jest osobą ze strony Zleceniodawcy odpowiedzialną za realizacje niniejszej umowy, w tym upoważnioną do 

kontaktów ze Zleceniobiorcą, w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania. Dane teleadresowe: 

telefon stacjonarny: …………….., telefon komórkowy: ……………..; poczta e-mail: …………………….. 

2. ……………………………… jest osobą upoważnioną do kontaktów ze Zleceniodawcą, w sprawach związanych z realizacją niniejszej 

umowy w czasie jej obowiązywania. Dane teleadresowe: telefon stacjonarny: …………….., telefon komórkowy: ……………..; poczta 

e-mail: …………………….. 

3. W pozostałych sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego. 

6. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - Egzemplarz nr 1 i nr 2 dla Zleceniodawcy, egzemplarz nr 3 dla 

Zleceniobiorcy. 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Harmonogram oraz Program Szkolenia itp. itd. 

3. Oferta Zleceniobiorcy. 

 

 

 

 

 

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

Zleceniodawca     Zleceniobiorca 

 


