Projekt umowy

UMOWA nr …….
zawarta w dniu .......................... r. w Świdwinie pomiędzy:
Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w Świdwinie, zwanym dalej
„Zamawiającym”,
reprezentowanym przez Dyrektora:
Andrzeja Muchorowskiego
a
firmą
....................................
z
siedzibą
w
...........................
przy
ul.
....................................
NIP:
...........................,..........................., reprezentowaną przy zawieraniu niniejszej umowy przez:
...........................
zwaną dalej „Wykonawcą”.
Umowa niniejsza (dalej „Umowa”) zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 359 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2019r., poz. 2019) pn.:
Przeprowadzenie kursów szkoleniowych, zajęć doskonalących, konsultacji, zajęć laboratoryjnych oraz wyjazdów
edukacyjnych dla uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Stefana Żeromskiego w
Świdwinie. w ramach projektu „Zdobyć zawód i nie być zawiedzionym 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
Podstawą realizacji umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………………… r.

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę:
a) Kurs na wózki widłowe
b) Kurs energetyczny do 1 KW
c) Zajęcia doskonalące na studia
d) Konsultacje z uczelnią
e) Zajęcia laboratoryjne na wyższej uczelni Politechnika Koszalińska
f) Zajęcia laboratoryjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
g) Organizacja wyjazdu edukacyjnego do PZZ Stoisław

2. Zamawiający oświadcza, iż umowa jest realizowana w ramach projektu: pn.: „ Zdobyć zawód i nie być zawiedzionym 2” Nr
umowy o dofinansowanie RPZP.08.06.00-32-K032/19-00

§2
Usługa będzie wykonywana zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz treścią oferty złożonej przez Wykonawcę dla danej części zamówienia.

1.

§3
Przedmiot niniejszej umowy obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie następujących kursów odpowiednio dla części:

a) Kurs na wózki widłowe
b) Kurs energetyczny do 1 KW
c) Zajęcia doskonalące na studia
d) Konsultacje z uczelnią
e) Zajęcia laboratoryjne na wyższej uczelni Politechnika Koszalińska
f) Zajęcia laboratoryjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
g) Organizacja wyjazdu edukacyjnego do PZZ Stoisław

2.

Osoby szkolone, składają się wyłącznie z osób wskazanych przez Zamawiającego.

3.

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie następującej ilości Ilość godzin kursów:
a) Kurs na wózki widłowe
b) Kurs energetyczny do 1 KW
c)

Zajęcia doskonalące na studia

d) Konsultacje z uczelnią
e) Zajęcia laboratoryjne na wyższej uczelni Politechnika Koszalińska
f)

Zajęcia laboratoryjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

g) Organizacja wyjazdu edukacyjnego do PZZ Stoisław
4.

Strony ustalają planowany termin ukończenia kursów zgodnie z SWZ.
a)

Kurs na wózki widłowe: - wg harmonogramu /uzgodnienia przez strony.

b)

Kurs energetyczny do 1 KW: - wg harmonogramu /uzgodnienia przez strony.

c)

Zajęcia doskonalące na studia - wg harmonogramu /uzgodnienia przez strony.

d)

Konsultacje z uczelnią - wg harmonogramu /uzgodnienia przez strony.

e)
Zajęcia laboratoryjne na wyższej uczelni Politechnika Koszalińska - wg harmonogramu /uzgodnienia przez
strony.
f)
Zajęcia laboratoryjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie wg
harmonogramu /uzgodnienia przez strony.
g)

1.
2.
3.

4.

1.
2.

Organizacja wyjazdu edukacyjnego do PZZ Stoisław - wg harmonogramu /uzgodnienia przez strony.

§4
Zmiany terminów zajęć dla uczestników szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 4, Wykonawca może wprowadzać z min. 1
dniowym wyprzedzeniem po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.
W przypadku odwołania zajęć w toku kursu niezależnie czy ich odwołanie nastąpiło na wniosek Zamawiającego, czy
Wykonawcy, zaległe zajęcia winny być przeprowadzone do: 7 dni roboczych ( dla każdej części).
Zamawiający zastrzega, iż powodem odwołania zajęć ze strony Wykonawcy, może być jedynie niemożność ich
świadczenia przez osobę prowadzącą zajęcia - trenera, spowodowana chorobą, urazem lub innymi nagłym i
niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami, uniemożliwiającymi przeprowadzenie zajęć.
Zamawiający może odwołać zajęcia najpóźniej na dzień przed dniem, w którym miały się odbyć.
§5
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz możliwości techniczne i organizacyjne, jak
również dysponuje odpowiednią kadrą zapewniającą prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego poziomu nauczania w tym
do:
a.
przeprowadzenia zajęć przez osobę o kwalifikacjach odpowiadających wymogom określonym w postępowaniu;
b.
zapewnienia materiałów edukacyjnych (dla każdego uczestnika kursu) – zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.
c.
wydania zaświadczeń (certyfikatów) innych dokumentów poświadczających ukończenie kursu wskazanych w
SWZ - w terminie określonym w SWZ i zgodnie z zasadami określonymi w SWZ.

3.

Zamawiający może zgłosić Wykonawcy konieczność zmiany trenera. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych propozycję nowego trenera mogącego
poprowadzić dane zajęcia, o kwalifikacjach odpowiadających wymogom określonym w SWZ.

§6
1. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując Umowę nie naruszy autorskich praw majątkowych ani dóbr osobistych osób
trzecich.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 1191. z póź.zm.)

1.

3.
4.

5.

1.

§7
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w
umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego
przez obydwie strony. Zmiany nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ. W
szczególności zamawiający dopuszcza: zmniejszenie o nie więcej niż 50 % dla każdej części zakresu przedmiotu
zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z przyczyn niezależnych od
zamawiającego lub wykonawcy, które to przyczyny każda ze stron musi udokumentować
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w art. 456 ustawy Pzp. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
Warunki dokonania zmian do umowy:
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy.
2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie.
3) Wniosek, o którym mowa w ppkt. 2 musi zawierać:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§8
Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie:
a) …………zł brutto (słownie: ……………….. zł …/....) tytułem wynagrodzenia za dla cz. a,
b) …………zł brutto (słownie: ……………….. zł …/....) tytułem wynagrodzenia za dla cz. b,
c) …………zł brutto (słownie: ……………….. zł …/....) tytułem wynagrodzenia za dla cz. c,

d) …………zł brutto (słownie: ……………….. zł …/....) tytułem wynagrodzenia za dla cz. d,
e) …………zł brutto (słownie: ……………….. zł …/....) tytułem wynagrodzenia za dla cz. e,
f) …………zł brutto (słownie: ……………….. zł …/....) tytułem wynagrodzenia za dla cz. f,
g) …………zł brutto (słownie: ……………….. zł …/....) tytułem wynagrodzenia za dla cz. g,
3.

Podane w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe usług są ostateczne i nie mogą ulec zmianie
w trakcie trwania umowy.
4.
Podstawą do wystawienia faktury jest potwierdzenie przez Zamawiającego faktu wykonania usługi zgodnie z umową.
5. Przyjmuje się okres rozliczeniowy za całość wykonanego przedmiotu niniejszej umowy .
6. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonywanej usługi nastąpi jednorazowo po wykonaniu usługi, w terminie
30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych i zgodnych z umową faktur VAT.
7. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8.
Wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy będzie pomniejszone o kwotę ewentualnych naliczonych kar umownych,
Wykonawca wyraża na to zgodę.
9. Jeżeli do niniejszej umowy zastosowanie mieć będzie mechanizm podzielonej płatności VAT (split payment), to
Wykonawca na każdej fakturze zobowiązany jest nanieść adnotację o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.
W sytuacji braku adnotacji o podzielonej płatności Zamawiający może wezwać do skorygowania faktury o właściwy zapis.
Wówczas termin płatności biegnie od dostarczonej poprawionej faktury.

§9
Nadzór nad realizacją usług, będących przedmiotem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego sprawować będzie
przedstawiciel Zamawiającego: Krzysztof Mich Tel. 601 564 244, e – mail: krzysztof.mich80@gmail.com

1.

2.

§ 10
Wykonawcę obowiązuje zachowanie poufności. Wykonawca oraz osoby, którymi się posługuje przy wykonaniu umowy
mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności
pozyskanych w związku z wykonywaniem usługi albo przy okazji jej wykonywania. Za naruszenie obowiązku zachowania
poufności przez Wykonawcę albo osoby którymi się posługuje przy wykonaniu umowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność określoną w umowie i obowiązujących przepisach. Naruszenie obowiązku poufności może polegać w
szczególności na nie zachowaniu zasady dyskrecji poprzez przekazywanie na zewnątrz informacji nie stanowiących
informacji publicznej.
Wszelkie dokumenty, materiały i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego albo jego pracowników w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, nie mogą być komukolwiek udostępniane lub ujawniane przez Wykonawcę w
jakimkolwiek terminie i w jakiejkolwiek formie, oraz nie mogą być wykorzystywane do innego celu, niż dla realizacji
przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. Dotyczy to także okresu po zakończeniu realizacji umowy.

3.
4.

5.

Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na Wykonawcy i jego pracownikach również po rozwiązaniu umowy albo jej
wygaśnięciu i ma charakter bezterminowy.
W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 (RODO), Wykonawca
zobowiązany jest do:
a)
przeszkolenia osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, w zakresie powszechnie
obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych;
b)
zapoznania się z obowiązującą u Zamawiającego „Polityką bezpieczeństwa” i przeszkolenia osób, którymi
posługuje się przy wykonywaniu umowy, w zakresie obowiązujących u Zamawiającego regulacji dotyczących
ochrony danych osobowych;
c)
pozyskania od osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, niezbędnych zgód na
przekazanie przez Wykonawcę (jako administratora danych) ich danych osobowych Zamawiającemu, w związku z
wykonaniem niniejszej umowy. Przekazanie danych tych osób Zamawiającemu będzie równoznaczne ze złożeniem
przez Wykonawcę oświadczenia, że jest uprawniony do: przetwarzania danych tych osób, przekazania tych danych
Zamawiającemu i upoważnienia Zamawiającego do przetwarzania tych danych na zlecenie Wykonawcy w zakresie
niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Zamawiający będzie przetwarzał przekazane dane tylko w zakresie
niezbędnym do wykonania umowy;
d)
informowania Zamawiającego o każdym przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych przez osobę,
którą Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany
jest dokonać zmiany składu swojego personelu, na osobę, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych przez
Zamawiającego.
W celu sprawdzenia realizacji przez Wykonawcę postanowień niniejszego ustępu, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy przedstawienia oświadczeń osób, którymi ten posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, że
zostały przeszkolone w zakresie lit a) i b) powyżej, oraz że udzieliły zgody, o której mowa pod lit. c). Uchybienie
obowiązkom wskazanym pod lit. a) – d) będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy.
Z Wykonawcą zostanie zawarta odrębna umowa dotycząca przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych
uczestników szkoleń.

§ 11
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania całości lub części umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
następujące kary umowne:
a) w wysokości 1/30 wartości przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia odpowiednio (dla cz……………) – za każde
zajęcia nieodbyte w cyklu szkoleniowym.
b) w przypadku odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % wartości netto umowy dla każdej części,
c) w przypadku, gdy Wykonawca bez zgody i wiedzy Zamawiającego podzleci wykonanie przedmiotu umowy osobom

trzecim w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia dla każdej części umowy za każdy dzień, w którym miał miejsce
przypadek podzlecenia;
Łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może być wyższa niż 50% łącznego
wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2. Jeżeli łączna kwota kar umownych przekroczy kwotę, o której mowa w
zadaniu poprzedzającym, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kwoty kar umownych naliczonych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Jeżeli kwota kar umownych przekroczy kwotę należną Wykonawcy od Zamawiającego, a Wykonawca nie ureguluje
kar umownych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający niezależnie od dochodzenia należności ma
prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości netto umowy dla każdej części umowy, pomniejszonej o wartość
faktycznie wykonanych usług. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonane usługi będzie obliczona z
dnia złożenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
5. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
6. Zapłata przez Wykonawcę kary, o której mowa w pkt. 1 lit. a) jest niezależna od zapłaty kar, o których mowa w ust. 1
lit.b)-d).
7. W przypadku uchybień w realizacji usługi Zamawiający, oprócz naliczenia kar umownych ma prawo wynająć doraźnie
osoby trzecie do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy, a ich kosztami i ryzykiem ich działania
obciążyć Wykonawcę.
8. Jeżeli kwota kar umownych przekroczy kwotę należną Wykonawcy od Zamawiającego, a Wykonawca nie ureguluje
kar umownych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający niezależnie od dochodzenia należności ma
prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§ 12
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim lub innym podmiotom
pod rygorem zastosowania kar umownych.

§ 13
1. Wykonawca niniejszego zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na część usługi określoną
w zaproszeniu do skłaniania ofert jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w celu uzyskania
zgody Zamawiającego. Przy czym Wykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę podwykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż
30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

3. W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł, za każdy taki przypadek.
4. Zamawiający, odmawia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo usługi:
niespełniającej wymagań określonych w zaproszeniu do skłaniania ofert,
gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,
niespełnienia przez podwykonawcę wymagań określonych w zaproszeniu do skłaniania ofert.
5. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Przepisy dotyczące umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
3.
4.

§ 14
Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym (tj. bez zachowania okresu
wypowiedzenia) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca dwa albo więcej razy nie przystąpił do wykonania usługi albo
wykonał ją nienależycie.
Rozwiązanie umowy jest skuteczne, jeżeli oświadczenie o rozwiązaniu zostało złożone Wykonawcy w formie pisemnej za
potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na podany przez Wykonawcę
adres siedziby. Uważa się, że oświadczenie doszło do wiadomości Wykonawcy z dniem piątym licząc od daty wysłania
przez Zamawiającego, chyba że z okoliczności (np. daty na ZPO) wynika, że Wykonawca otrzymał je wcześniej.

§ 15
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób
trzecich.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu
cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory mogące powstać na tle stosowania umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo polskiego sądu
powszechnego siedziby Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowią postanowienia zawarte w zaproszeniu do składania ofert.

§ 16
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający

