UMOWA nr …………..
Zawarta w dniu __ _______ 2017 r. w Olsztynie pomiędzy Gminą Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101
Olsztyn, reprezentowana przez Prezydenta Olsztyna – Piotra Grzymowicza, w imieniu którego działa
……………………………………………………………., zwaną dalej Zamawiającym,
a wyłonioną w drodze postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 30.000 EURO w trybie
zamówienia przetargu z ogłoszeniem firmą: …………………………………, zwanym w dalszej treści
Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego na
przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu nieprawidłowości i nadużyć finansowych w
projektach współfinansowanych ze środków EU w perspektywie 2014-2020.
2. Szkolenie prowadzić będzie osoba z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu
nieprawidłowości i nadużyć finansowych w projektach współfinansowanych ze środków EU w
perspektywie 2014-2020.
3. Uczestnikami szkolenia będą przedstawiciele gmin wchodzących w skład MOF Olsztyna, tj. gmin
Barczewo, Dywity, Stawiguda, Purda, Jonkowo, Gietrzwałd i Olsztyn.
4. Szkolenie obejmować będzie następujący zakres:
1) Kontrola w systemie wdrażania funduszy UE:
a) informacje ogólne – podstawy prawne, podmioty uprawnione do kontroli, rodzaje
prowadzonych kontroli, zakres czynności sprawdzających, zwłaszcza w kontekście nadużyć
finansowych i nieprawidłowości (przykłady list sprawdzających),
b) przygotowanie niezbędnych dokumentów do kontroli, w tym wniosków o płatność i
dokumentów księgowych,
c) czynności pokontrolne.
2) Nieprawidłowości i nadużycia finansowe w wykorzystaniu funduszy UE:
a) podstawy prawne,
b) kategorie nieprawidłowości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016
roku w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków
poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień,
c) system informowania o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych,
d) nieprawidłowości podlegające i nie podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej.
3) Najczęściej występujące nieprawidłowości w wykorzystywaniu funduszy UE w obszarach:
a) udzielania zamówień publicznych,
b) wydatkowania funduszy niezgodnie z celem i przeznaczeniem,
c) osiągnięcia rezultatów w projekcie,
d) poprawności otrzymanych i wystawianych dokumentów przez wnioskodawcę,
e) partnerstwa w projektach.
4) Skutki i konsekwencje nieprawidłowości i nadużyć finansowych:
a) sankcje dla wnioskodawcy,
b) zastosowanie dyscypliny finansów publicznych,
c) odzyskiwanie środków, korekty finansowe,
d) obowiązek powiadomienia instytucji (OLAF, UOKiK, policja, prokuratura).
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5) Dyskusja, pytania.
5. Zamawiający zapewnia miejsce przeprowadzenia szkolenia oraz poczęstunek.
6. Jednodniowe zamknięte szkolenie odbędzie się we wrześniu lub październiku 2017 r. w Olsztynie,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w godzinach 8:30 – 15:30 z dwiema przerwami
(kawową oraz na lunch). Przewidywana liczba uczestników – 25 osób.
7. Szczegółowy program szkolenia zostanie opracowany wspólnie z Wykonawcą w toku realizacji
zamówienia.
8. Wszelkie materiały wyjściowe niezbędne do sporządzenia przedmiotu zamówienia Wykonawca
pozyska we własnym zakresie i na własny koszt.
9. Wszelkie materiały i prezentacje wymagają akceptacji Zamawiającego, który otrzyma je od
Wykonawcy najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą szkolenia.
10. W cenę szkolenia wliczone są również:
1) materiały szkoleniowe (długopisy, notatniki, teczki, materiały drukowane) z logotypami UE oraz
MOF Olsztyna,
2) certyfikaty ukończenia szkolenia dla uczestników z logotypami UE oraz MOF Olsztyna,
3) dojazd oraz ewentualne zakwaterowanie trenera.
11. Wszelkie logotypy niezbędne do opracowania materiałów szkoleniowych Zamawiający przekaże
Wykonawcy w wersji elektronicznej.
12. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością i wiedzą.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31 października 2017
r., w dniu ustalonym z Zamawiającym.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, zgodnie z ofertą Wykonawcy,
łączną kwotę brutto ………………….. zł. (słownie: ……………………………………..), z czego
podatek VAT (………….%) to: ……… zł. (słownie: ……………………. złotych).
2. Kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie obowiązki
Wykonawcy, w tym prace, czynności i opracowania niezbędne dla kompleksowego opracowania
przedmiotu zamówienia, nie podlega negocjacjom i jest ostateczna w okresie trwania umowy.
3. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana po stwierdzeniu przez Zamawiającego w pisemnym
protokole prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiającego. Faktura wystawiana będzie na:
Gminę Olsztyn
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
NIP: 739-384-70-26
5. Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół, o którym mowa w ust. 3.
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§4
1. Strony ustalają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze
stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego brutto,
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez jedną ze
stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 50%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
3. Kara umowna płatna jest w terminie czternastu dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę
wezwania do zapłaty.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych
roszczeń z tytułu kar umownych.
5. W razie opóźnień w zapłacie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może
dochodzić od Zamawiającego zapłaty ustawowych odsetek.
§5
1. W razie 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 tych okolicznościach.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
3. Zamawiający, oprócz przyczyn wskazanych w innych postanowieniach niniejszej Umowy jest
uprawniony do odstąpienia od niej z powodu:
1) nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę;
2) z powodu opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia w terminach ustalonych w § 2 Umowy
przekraczającego 14 dni, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wykonania umowy w
terminie 7 dni.
4. W przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 1 odstąpienie będzie możliwe po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu Wykonawcy
odpowiedniego terminu w tym celu. Wezwanie winno zawierać wskazanie zachowania Wykonawcy,
które według Zamawiającego jest uznane za nienależyte wykonanie Umowy. Spełnienia powyższego
warunku nie wymaga odstąpienie z innych przyczyn.
5. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w formie pisemnej.
§6
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu do Umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem
przypadków wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
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3. Termin realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie
w następujących przypadkach:
1) jeżeli powstała konieczność wprowadzenia zmian, wynikających z zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
2) jeżeli nastąpiła zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację
przedmiotu Umowy;
3) jeżeli zmiana dotyczy poprawy jakości świadczonej usługi, pod warunkiem zachowania
dotychczasowego Wynagrodzenia;
4) jeżeli wystąpi uzasadniona obiektywna okoliczność zmiany terminu rozpoczęcia lub
zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy.
4. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna.

1.
2.

§7
Szkolenie przeprowadzi, zgodnie z ofertą Wykonawcy: ………………………………………...
Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza
się: ……………………………………………….…..

§8
Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać polubownie.
W przypadkach nierozstrzygniętych, sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd powszechny w
Olsztynie.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
§ 11
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY
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