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Część 2. Wzór umowy 

UMOWA NR ……………. 

 

 

W dniu …………….. w Jeżowem pomiędzy: 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeżowem, Jeżowe 136 a, 37- 430 Jeżowe  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Kierownika – ………………………. 

 

a  

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………… 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

 

Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowej 

organizacji szkoleń oraz kursów zawodowych w ramach projektu „Czas na aktywność 

w gminie Jeżowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkoleń i kursów w następującym 

zakresie: 

1) „Sprzedawca -  fakturzysta z obsługą komputera i kas fiskalnych”: 

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 

szkolenia, dla 12 osób będących  uczestnikami projektu „Czas na aktywność 

w gminie Jeżowe” pod nazwą „Sprzedawca fakturzysta z obsługą komputera 

i kas fiskalnych”. Beneficjentami szkolenia będą osoby bezrobotne, 
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nieaktywne zawodowo oraz uczące się, z terenu gminy Jeżowe. Przedział 

wiekowy uczestników 16 – 32 lata. 

b) Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikowi kursu pozyskania wiedzy 

i praktycznych umiejętności w celu przygotowania go do podjęcia zatrudnienia 

w zawodzie sprzedawcy- fakturzysty. 

c) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

d) Łączny czas trwania kursu  - 160 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie. 

Wyklucza się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych. 

Wymaga się, aby zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do 

czwartku. 

e) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy: przegląd aktów prawnych 

(omówienie), odpowiedzialność sprzedawcy, kasjera, postępowanie 

z falsyfikatami; 

 Elementy towaroznawstwa handlowego: 

Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów: istota kodowania towarów, 

kodowanie towarów w Polsce i świecie. 

Czynniki determinujące jakość towarów: cykl życia towaru,  zmiany 

jakościowe w towarach w funkcji czasu, czynniki działające destrukcyjnie na 

towary. 

Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu: narażenia 

magazynowe i transportowe, zasady przechowywania wybranych grup 

towarowych, kontrola warunków klimatycznych. 

 Dokumentacja handlowa i magazynowa: 

Dokumentacja handlowa: zamówienia, oferty, umowy, dokumentacja 

związana z dostawą, dokumentacja związana ze sprzedażą, dokumentacja 

magazynowa, reklamacje i zwroty. 

Rozliczenia i dokumentacja finansowa: rozliczenia gotówkowe (znaki 

pieniężne – klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia), rozliczenia 

bezgotówkowe za pomocą czeków (rodzaje czeków, zasady rozliczania), 

rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych (rodzaje kart, zasady 

rozliczania), kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży, 

rozliczenie i odprowadzanie utargów, dokumentacja finansowa sprzedaży 

(faktury, paragony).  

Dokumentacja wymiany zagranicznej: formy wymiany i rozliczeń, organizacja 

i dokumentacja dostaw, dokumentacja celna i podatkowa,  dokumentacja 

w handlu zagranicznym.  

 Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych:  rodzaje i zastosowanie urządzeń 

fiskalnych, programowanie kas fiskalnych, praktyczne ćwiczenia sprzedaży 

z zastosowaniem kasy fiskalnej, transmisja danych z kas fiskalnych do 

programów magazynowych i księgowych, rozpoznawanie i kontrola znaków 

pieniężnych, kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży- 

omówienie ustawy. 
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 Wybrany komputerowy program do fakturowania, np. FPP firmy CDN: 

ewidencja kontrahentów, ewidencja towarów, cen i marż, rejestr sprzedaży 

i zakupów, kontrola stanów magazynowych. 

2) „Grafik komputerowy”: 

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 

szkolenia, dla 13 osób będących  uczestnikami projektu „Czas na aktywność 

w gminie Jeżowe” pod nazwą „Grafik komputerowy”. Beneficjentami 

szkolenia będą osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz uczące się, 

z terenu gminy Jeżowe. Przedział wiekowy uczestników 16 – 26 lat.  

b) Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w zawodzie grafika komputerowego. 

Po szkoleniu każdy powinien być w stanie pracować w CorelDraw i Photoshop. 

Powinien rozumieć, gdzie zastosować elementy grafiki rastrowej, a gdzie 

wektorowej. Powinien być w stanie przygotować ulotki, książeczki, foldery, logo, 

zdjęcia pod punkty fotograficzne, projektować banery reklamowe na strony www 

itp. 

c) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

d) Łączny czas trwania kursu - 150 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie 

wyklucza się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych. 

Wymaga się, aby zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do 

czwartku. 

e) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 Obsługa programu CorelDraw. 

Szkolenie to jest etapem, którego celem jest przygotowanie do pracy 

w zawodzie grafika komputerowego. Program szkolenia powinien być 

nastawiony na opanowanie narzędzi CorelDraw wykorzystywanych do składu 

dokumentów drukowanych, projektowania znaków graficznych typu: logo, 

czcionki.  

Szkolenie powinno być realizowane pod kątem przygotowania prac pod 

grafikę drukowaną (Offset, offset cyfrowy), ploter, sitodruk i również ekran. 

Zajęcia praktyczne powinny zawierać takie zagadnienia jak projektowanie: 

wizytówek, loga z użyciem krzywych Beziera i pracy na węzłach, folderów, 

ilustracji, katalogów, ulotek reklamowych, ogłoszeń prasowych. 

Uczestnicy powinni zapoznać się  praktycznie ze wszystkimi możliwymi 

sytuacjami, w których można wykorzystać program CorelDraw. Program 

kursu powinien być dostosowany do wieku oraz umiejętności uczestników. 

 Obsługa programu Photoshop. 

Szkolenie to jest etapem, którego celem jest przygotowanie do pracy 

w zawodzie grafika komputerowego lub projektanta www. Program szkolenia 

powinien być nastawiony na opanowanie wszystkich narzędzi Photoshopa 

i wszystkich popularnych formatów graficznych używanych w procesie 

produkcji.  

Szkolenie powinno być realizowane pod kątem przygotowania prac pod 

grafikę drukowaną (Offset, offset cyfrowy), grafikę, która ma być 
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prezentowana na ekranie, na przykład na stronach WWW i we wszelkiego 

rodzaju prezentacjach ekranowych. Uczestnicy powinni zapoznać się  

praktycznie ze wszystkimi możliwymi sytuacjami, w których można 

wykorzystać program Photoshop. Program kursu powinien być dostosowany 

do wieku oraz umiejętności uczestników. 

3) „Trening kompetencji i  umiejętności społecznych”: 

a) Celem szkolenia jest podniesienie kluczowych kompetencji  życiowych 

o charakterze społecznym wśród 25 uczestników szkolenia. 

b) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

c) Łączny czas trwania kursu - 24 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie wyklucza 

się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych.  

d) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 komunikacja interpersonalna, 

 asertywność, 

 radzenie sobie ze stresem. 

4) „Doradztwo zawodowe”: 

a) Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności poruszania się po rynku 

pracy, poszukiwania pracy oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych przez 25 

uczestników szkolenia. 

b) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

c) Łączny czas trwania kursu - 16 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie wyklucza 

się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych. 

d) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 opracowanie podstawowych dokumentów – CV, list motywacyjny, podanie, 

  techniki poszukiwania pracy,  

 skuteczna komunikacja i autoprezentacja w kontekście rozmów 

kwalifikacyjnych; 

5) „Trening adaptacyjny”: 

a) Celem szkolenia jest podniesienie kluczowych kompetencji  życiowych 

o charakterze społecznym wśród 20 uczestników szkolenia. 

b) Miejscem odbywania szkolenia musi być teren gminy Jeżowe.  

c) Łączny czas trwania kursu - 24 godz. - do 8 godzin lekcyjnych dziennie wyklucza 

się możliwość organizacji zajęć weekendowych lub popołudniowych. 

d) Szkolenie powinno zawierać szczególności następujące bloki tematyczne: 

 Umiejętność kreowania własnego wizerunku 

 Umiejętność planowania i zarządzania domowym budżetem 

 Kształtowanie świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia 

6) Informacje dodatkowe: 

a) Program szkolenia musi być zrealizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263). 
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b) Program szkolenia zgodnie z § 32 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47, 

poz. 315) powinien zawierać w szczególności następujące informacje: 

 nazwę szkolenia,  

 zakres szkolenia, 

 miejsce szkolenia, 

 czas trwania i sposób organizacji szkolenia, 

 wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, 

 cele szkolenia, 

 plan nauczania – tematy zajęć edukacyjnych i czas ich realizacji, 

c) W cenę zamówienia Wykonawca powinien wliczyć następujące koszty:  

 zapewnienia wszystkim uczestnikom kursów materiałów i pomocy 

dydaktycznych (podręczników, poradników, skryptów lub innych materiałów) 

potrzebnych do przyswojenia wiedzy teoretycznej, a także materiałów 

biurowych w postaci notatników i długopisów. Materiały szkoleniowe 

o których mowa uczestnicy kursów otrzymają na własność;  

 zapewnienia urządzeń potrzebnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych 

(komputerów, kas fiskalnych);  

 zapewnienia odpowiedniego miejsca prowadzenia zajęć teoretycznych 

i praktycznych (sal wykładowych wyposażonych w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia (tablica sucho 

ścieralną, Flip chart, laptop, projektor), zapewniające bezpieczne 

i higieniczne warunki pracy i nauki; 

 przekazania Zamawiającemu po jednym egzemplarzu materiałów 

szkoleniowych i dydaktycznych;  

 ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków 

powstałych w trakcie oraz w drodze do i z miejsca szkolenia – od pierwszego 

do ostatniego dnia szkolenia;  

 zapewnienia każdego dnia cateringu dla wszystkich uczestników kursów oraz 

wykładowcy, w postaci jednego dania obiadowego - od poniedziałku do piątku 

danie mięsne, piątek danie bezmięsne;  

 zapewnienia każdego dnia w którym będą odbywać się zajęcia dowozu 

uczestników na miejsce szkolenia z miejsca zamieszkania oraz z miejsca 

szkolenia na miejsce zamieszkania. Trasa przejazdu uczestników z miejsca 

zamieszkania na miejsce szkolenia przedstawia się następująco: Jeżowe – Jata 

– Pogorzałka – Cholewiana Góra – Jeżowe – Groble – Jeżowe. Długość trasy 

ok 25 min. Czas przejazdu ok 30 min. 

d) Zamawiający zapewni uczestnikom kursów serwis kawowy, napoje zimne oraz 

słodki poczęstunek – proszę nie wliczać w koszt szkoleń. 

 

§ 2 
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Termin realizacji: 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  do dnia 31.08.2012 r. 

 

§ 3 

 

Za koordynację działań ze strony: 

–  Zamawiającego – odpowiedzialny(a) jest ……………………… 

–  Wykonawcy – odpowiedzialny(a) jest …………………………. 

 

§ 4 

 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia odpowiedniej bazy lokalowej na potrzeby poszczególnych kursów i usług 

stanowiących przedmiot zamówienia, na terenie gminy Jeżowe. 

2) zapewnienia uczestnikom Projektu dodatkowych i nieodpłatnych materiałów własnych, 

opracowań wykładowców obejmujących swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, 

spiętych w estetyczny sposób lub zbindowanych, które zostaną wydane uczestnikom 

w momencie rozpoczęcia zajęć; 

3) zapewnienia uczestnikom zajęć praktycznych dostępu do niezbędnych narzędzi i urządzeń, 

umożliwiających sprawne i efektywne przeprowadzenie zajęć praktycznych oraz 

zapewnienia podczas zajęć teoretycznych i praktycznych wyżywienia składające się co 

najmniej z ciepłego posiłku. 

4) zapewnienia przeprowadzenia stosownych badań dla uczestników poszczególnych kursów; 

5) prowadzenia ewidencji obecności uczestników kursów i szkoleń; 

6) dostarczenia po zakończeniu kursów i szkoleń następujących dokumentów: 

7) kserokopii dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy zajęć edukacyjnych 

i wymiar godzin, listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników; 

8) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych; 

9) kserokopii wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie 

szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; 

10) kserokopii protokołu egzaminacyjnego w przypadku kursu kończącego się egzaminem; 

11) kopii ankiet służących do oceny szkolenia; 

12) stosowania odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie  zaleceniami 

i wytycznymi Zamawiającego; 

13) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie wszelkich dokumentów, 

materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

§ 5 

 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca powinien wykonać zamówienie siłami swojej firmy. Natomiast w przypadku 
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powierzenia w czasie realizacji zamówienia części zamówienia podwykonawcom, 

zobowiązuje się do informowania o tym Zamawiającego oraz zawrze z nimi umowy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca może zlecić część zamówienia do wykonania podwykonawcom pod 

warunkiem, że część zamówienia powierzona Podwykonawcy została wskazana w ofercie 

Wykonawcy. Wykonanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązania wynikających z Warunków Umowy. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, 

uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników. 

3. Podwykonawca nie może zlecić wykonania zamówienia innemu podwykonawcy. 

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie części zamówienia, 

w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, nastąpi po przedłożeniu 

Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy i podwykonawców o tym, że wszelkie 

wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi usługami dotyczącymi 

danej części zamówienia zostały uregulowane. 

 

§ 6 

 

Wynagrodzenie: 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite 

w formie ryczałtu wysokości brutto: ….............. zł, słownie: 

……………………….…….zł. 

2. Cena wskazana w ust. 1 obejmuje wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia 

określonych w s.i.w.z. oraz umowie. 

3. Wykonawca nie może pobierać od uczestników Projektu żadnych opłat. 

4. Z czynności odbioru wykonanej usługi zostanie spisany protokół. 

5. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

faktury  na konto wskazane przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do późniejszej zapłaty za prawidłowo wystawioną 

i dostarczoną fakturę w przypadku braku środków z dotacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie. Faktura zostanie niezwłocznie opłacona po otrzymaniu refundacji. 

7. Cena o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany liczby 

osób objętych szkoleniami/ kursami zawodowymi. Zmianie nie mogą ulegać ceny 

jednostkowe za szkolenia/kursy zawodowe stanowiące załącznik do umowy.  

 

§ 7 

 

Zamawiający ma prawo do: 

1. dokonania kontroli realizacji postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym 

przebiegu i sposobu prowadzenia szkoleń, frekwencji uczestników,  

2. wglądu do dokumentacji poszczególnych szkoleń prowadzonej przez Wykonawcę, 
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3. przeprowadzenia wśród uczestników ankiety oceniającej szkolenia. 

     

§ 8 

 

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wartości całkowitej 

umowy brutto za każdy dzień, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25 % 

wartości całkowitej umowy brutto lub niewykonanego zakresu przedmiotu 

zamówienia. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 

25 % wartości całkowitej umowy brutto. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

4. Jeżeli z winy Wykonawcy Zamawiający będzie zmuszony do zwrotu kwoty 

dofinansowania na rzecz instytucji dofinansowującej projekt będący przedmiotem 

umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu tej kwoty 

w całości. 

 

§ 9 

 

Odstąpienie od umowy 

Strony postanawiają, iż oprócz wypadków wymienionych w księdze III -  tytułu  XV 

Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach; 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu 

zamówienia i nie kontynuuje go pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego; 

e) jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu zamówienia zgodnie z umową; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 



 

 

 

 
 

Kompleksowa organizacja szkoleń dla uczestników projektu: 
  „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE JEŻOWE” 

  

Strona 9 z 10 
 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy; 

3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 10 

 

1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do opracowanej w ramach niniejszej umowy materiałów szkoleniowych na 

wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

(Dz.U z 2000r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) o ile stanowi on utwór 

w rozumieniu prawa autorskiego, w dacie przekazania wersji elektronicznej, 

a w szczególności w zakresie: 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy 

utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem materiałów szkoleniowych  albo egzemplarzami, na 

których materiały szkoleniowe utrwalono: 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4)  korzystania na własny użytek, 

5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 

2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób 

trzecich. 

3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym 

w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą. 

4. Przeniesienie praw wymienionych w ust.1 Wykonawca zrealizuje w ramach 

wynagrodzenia, wymienionego w § 6. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy 

wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz 

przeniesienia własności materiałów szkoleniowych. 

 

§ 11 

 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na 

piśmie, 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 chyba, że 

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
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3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

przez właściwy rzeczowo sąd powszechny. 

5. Umowę sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 


