Numer rejestru: Numer rejestru: ZP.2396-156/15/R.IP
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
WZÓR UMOWY
UMOWA Nr ZP.2396-156/15/R.IP
Zawarta w dniu .............. roku w Sulechowie pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, ul.
NIP: 927-16-66-230 reprezentowaną przez:
Rektora PWSZ w Sulechowie - prof. dr hab. inż. Mariana Miłka
przy udziale Kwestora PWSZ w Sulechowie- mgr Zofii Rosolskiej
- zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a

Armii

Krajowej

51,

66-100

Sulechów,

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
.................................................................. (imię i nazwisko) .........................................................,
zamieszkałym/ą w................................................., prowadzący/ąca działalność gospodarczą pod nazwą
„........................................................”
z
siedzibą
w
..............................................,
przy
ul..........................................................., NIP ...................................................................... wpisanym/nej do
ewidencji
działalności
gospodarczej
prowadzoną
przez
........................................,
pod
numerem:..................................................................
reprezentowanym/ną przez:
1...................................................................................................................................................,
2....................................................................................................................................................
WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ
1 .........................................................(imię i nazwisko) ...............................................................,
zamieszkałym/ą w................................................. – prowadząca/y działalność gospodarczą jako wspólnik/cy
spółki
cywilnej „............................................” z siedzibą w ........................................, przy
ul..........................................................., NIP ........................................ wpisanej/na do ewidencji działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez
........................................,
pod
numerem:
..................................................................
2. .........................................................(imię i nazwisko) .............................................................,
zamieszkałym/ą w................................................. – prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki
cywilnej
„................................................”
z
siedzibą
w
........................................,
przy
ul..........................................................., NIP ........................................ wpisanej/na do ewidencji działalności
gospodarczej
prowadzoną
przez
........................................,
pod
numerem:
..................................................................
reprezentowana przez:
1...................................................................................................................................................,
2....................................................................................................................................................
OSOBA PRAWNA ORAZ INNE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
..............................(firma)................................ z siedzibą w..........................................................,
przy ul.........................................................., wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowego pod numerem KRS ........................., NIP ..................................., kapitał zakładowy ..................
reprezentowana przez:
1...................................................................................................................................................,
2....................................................................................................................................................
- zwanym/ą/ ymi dalej WYKONAWCĄ/CAMI

- dalej łącznie zwane Stronami.
w rezultacie dokonania przez „Zamawiającego” wyboru oferty „Wykonawcy” w trybie zapytania ofertowego
została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 [Przedmiot umowy]
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności polegających na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu pn. „Kurs nadający uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji
w grupach G2 – cieplnej i G3 – gazowej oraz przeprowadzeniu egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie
uprawnień energetycznych w grupach G2 i G3. o którym mowa w § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz.
828 z późn. zm.)
2. Uprawnienia, których dotyczy kurs i egzamin odnoszą się do urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
sklasyfikowanych w grupie G2 oraz w grupie G3.
3. Szczegółowy przedmiot umowy został określony w zaproszeniu do składania ofert i ofercie Wykonawcy z dnia
……………………. r.
4. Wykonawca zapewni, iż posiada doświadczenie i ewentualnie wymagane uprawnienia do prawidłowego
wykonania zlecenia.
5. Usługa realizowana będzie w: Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie.
6. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pod nazwą
„Profesjonalne kadry polskiej energetyki” Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie
i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczb absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
§ 2 [Prawa i obowiązki]
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia do efektywnego
świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie
zawiadomić Zamawiającego o utracie wymaganych uprawnień i zezwoleń niezbędnych do prawidłowej
realizacji umowy oraz innych zmian w tym zakresie.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami tworzącymi Komisję kwalifikacyjną ds. stwierdzania wymagań
kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
3. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków świadczonej usługi
i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek.

4. Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących
mieć wpływ na niedotrzymanie przez niego określonych w Umowie terminów świadczenia usługi.
5. Wykonawca jest zobowiązany do:
a.

przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej 5 dni po podpisaniu umowy programu zajęć, z tematyką i liczbą
godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych zagadnień,

b.

realizacji kursu zgodnie ze złożoną ofertą, programem, którego treści zostały zdefiniowane w opisie
przedmiotu zamówienia oraz harmonogramem kursu uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem
wszelkich ustaleń niniejszej umowy, w tym dotyczących ceny i terminu realizacji zamówienia,

c.

prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, którą stanowią:
- listy obecności oznaczone logo POKL przygotowane przez Zamawiającego i przekazywanie ich na
bieżąco wyznaczonemu pracownikowi PWSZ w Sulechowie,
- dziennik zajęć oznaczony logo POKL zawierający tematy zajęć, liczbę godzin oraz liczbę uczestników
obecnych oraz nieobecnych i przekazanie go pracownikowi PWSZ w Sulechowie w terminie do 5 dni od
zakończenia zajęć dla danej grupy,
- protokół z egzaminu,
- rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu oraz rejestr
wydanych świadectw kwalifikacyjnych,

d.

przekazania Zamawiającemu uwierzytelnionych kserokopii wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu,

e.

zorganizowania egzaminu końcowego, powiadomienie o jego dacie Zamawiającego, przedłożenia
Zamawiającemu dokumentacji egzaminu, w tym uwierzytelnionej kserokopii protokołu stwierdzającego
wynik egzaminu oraz uwierzytelnionych kserokopii świadectw kwalifikacyjnych,

f.

opracowania i przekazania Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem kursu ankiet
ewaluacyjnych ex ante, on going oraz ex post, które umożliwią Zamawiającemu przeprowadzenie analiz i
ocenę osiągniętych rezultatów kursu oraz założonych celów operacyjnych projektu,

g.

umożliwienia pracownikowi PWSZ w Sulechowie wykonanie dokumentacji zdjęciowej z prowadzonych
zajęć.

6. Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia Wykonawcy imiennej listy uczestników kursu oraz innych
danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
7. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji kursu w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Sulechowie, chyba że realizowane zagadnienia wymagają pomieszczeń ze specjalnym wyposażeniem,
którego Zamawiający nie posiada.
8. Wykonawca nie ponosi kosztów korzystania z pomieszczeń Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Sulechowie.
9. Zamawiający zapewni niezbędne wyposażenie sal wykładowych i sprzęt audiowizualny zakupiony w ramach
projektu po wcześniejszym uzgodnieniu zapotrzebowania z koordynatorem projektu.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody w mieniu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Sulechowie wyrządzone przez niego lub wynikłe z winy w niedostatecznym nadzorze wobec
uczestników kursu.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji niniejszej umowy.
12. Strony zobowiązują się do współpracy przy jej realizacji Umowy oraz do niepodejmowania żadnych działań
utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Umowy, w tym zobowiązują się udzielać sobie wzajemnie
informacji w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.
§ 3 [Okres trwania umowy]
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 15 grudnia 2015 r.
2. Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć zostanie uzgodniony pomiędzy stronami w terminie do 3 dni
liczonych od daty zawarcia umowy w formie pisemnej, ze względu na konieczność dopasowania terminów
realizacji kursu do planu zajęć studentów – uczestników kursu, Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia
harmonogramu, który będzie obejmował zarówno dni robocze, jak i soboty i niedziele oraz godziny od 8.00 do
20.00.
3. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę pisemnie/faksem o planowanym rozpoczęciu kursu oraz
dokładnej liczbie uczestników, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
§ 4 [Wykaz kadry odpowiedzialnej za realizację umowy]
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy jest:
1) …………………………………, tel.: ………………..……….
2. Wykonawca na trenerów prowadzących kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza:
2) …………………………………, tel.: ………………..……….
3) …………………………………, tel.: …………………………
4) …………………………………, tel.: …………………………
3. Do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego Wykonawca wyznacza Komisję w składzie:
1)

………………………………, tel.: …………………………

2)

………………………………, tel.: …………………………

3)

………………………………, tel.: …………………………

4)

………………………………, tel.: …………………………

5)

………………………………, tel.: …………………………

6)

………………………………, tel.: …………………………

7)

………………………………, tel.: …………………………

8)

………………………………, tel.: …………………………

oraz zespół egzaminacyjny w składzie:
1)

………………………………, tel.: …………………………

2)

………………………………, tel.: …………………………

3)

………………………………, tel.: …………………………

4. Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje do realizacji kursu i egzaminu, stanowiących
przedmiot niniejszej umowy i zrealizuje je profesjonalnie, z najwyższą starannością.

5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Zamawiającego jest:
1) Maria Stańkowska tel.: 600 955 318 email: m.stankowska@pwsz.sulechow.pl
6. Osoba, o której mowa w ust. 5, ma prawo uczestniczyć w kursie w celach kontrolnych.
7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 6 i nie wymaga
aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony o zaistniałej zmianie i pisemnej akceptacji
Zamawiającego. Przy czym, osoba ta musi spełniać warunki określone w niniejszym postępowaniu.
§ 5 [Ochrona danych osobowych]
1. Zamawiający oświadcza, iż jest w posiadaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników
Projektu.
2. Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszym
paragrafie.
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji, ewaluacji, monitoringu i
sprawozdawczości w ramach realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie zasad wskazanych
w niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr
2014, poz. 1182, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).
5. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki zabezpieczające zbiór
danych, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu,
o których mowa w ust. 4.
6. Do przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy mogą być dopuszczeni jedynie Wykonawca
i pracownicy Wykonawcy, posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
7. Wykonawca, zarówno w okresie obowiązywania umowy jak i po jego ustaniu, zobowiązuje się do zachowania
danych osobowych, do których ma dostęp w tajemnicy.
§ 6 [Wynagrodzenie]
1. Ogółem cenę brutto kursu za 120 godzin wykładowych (1 godzina wykładowa = 45 minut), ustala się na:
…………………………zł (słownie: ………………………………… zł), w tym cena brutto jednej godziny wykładowej
wynosi: ……………………….. zł (słownie:………………).
2. Łączna wartość kursu nie może przekroczyć kwoty wynikającej z przemnożenia ceny jednostkowej godziny
wykładowej przez liczbę faktycznie zrealizowanych godzin.
3. Cena przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla jednego uczestnika Projektu musi być zgodna
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.

Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) § 14 ust. 2, tj. 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników,
obowiązującego w dniu złożenia wniosku przez osoby wnioskujące o sprawdzenie kwalifikacji.
4. Ogółem wartość brutto egzaminu nie może przekroczyć kwoty wynikającej z przemnożenia jednostkowej ceny
egzaminu przez liczbę osób zdających egzamin.
5. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy obejmująca wartość kursu oraz egzaminu kwalifikacyjnego
stanowi sumę wartości określonych w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu i wynosi ……………………….. zł brutto
(słownie:………………, w tym obowiązujący podatek VAT.
6. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7. Zapłata za kurs nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia kursu, po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury VAT/
rachunek oraz kompletu dokumentacji określonej § 2 ust. c, d, e, f niniejszej umowy przy czym za datę
zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
8. Walutą płatności jest złoty polski.
9. Ustalone ceny i stawki są stałe i nie podlegają zmianie w trakcie trwania umowy.
§ 7 [Odpowiedzialność za wykonanie umowy]
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w §
6 ust. 1 Umowy z tytułu odstąpienia od Umowy lub jej niewykonania.
2. Za niedotrzymanie umówionego terminu w danym dniu szkolenia zgodnie z przyjętym harmonogramem,
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy taki przypadek karę
umowną w wysokości 200,00 zł, co nie wyłącza jednocześnie obowiązku Wykonawcy przeprowadzenia zajęć
w nowym uzgodnionym terminie.
3. Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich
zapłaty.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z wystawionych faktur.
5. Strony postanawiają, że zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Strony do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
6. Zamawiający

może

dochodzić

na

zasadach

ogólnych

odszkodowania

przewyższającego

wysokość

zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 1.
§ 8 [ Zmiany umowy]
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Zmiany Umowy są dopuszczalne w przypadkach wskazanych w SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru oferty Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie
możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu, w szczególności:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących
stawki procentowej należnego podatku VAT;
2) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po zawarciu umowy;

3) zmiany oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
4) wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego;
5) zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana
leży w interesie publicznym;
6) w przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów
według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia
7)

zmiany terminu (wydłużenie lub skrócenie terminu) realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1
umowy, będą możliwe

wyłącznie w

uzasadnionych przypadkach, w sytuacji nieprzewidzianej

i niezawinionej przez Zamawiającego lub Wykonawcę, której wystąpienia nie mógł przewidzieć pomimo
zachowania należytej staranności;
8)

Zmiany w zakresie płatności (np. terminy, sposób płatności) są możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron
umowy;

9) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych i zaleceń Instytucji
Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej;
4.

Zamawiający określa również zmiany, które nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 6 Umowy i nie
wymagają aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony o zaistniałej zmianie.
a)

Zmiany osób, o których mowa w § 4 umowy, są możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy,
z zastrzeżeniem że zmiany tych osób nie będą powodować pogorszenia jakości wykonywanych usług,
a proponowane w ich miejsce nowe osoby posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie niższe niż trenerzy
wskazani w § 4 ust. 2-3 umowy; Wykonawca wnioskujący o zmianę kadry zobowiązany jest złożyć
pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć
na zmianę kadry szkoleniowej Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie
najpóźniej 5 dni roboczych przed realizacją danego szkolenia, w którym planowana jest zmiana.
W przypadku zmiany kadry szkoleniowej, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kwalifikacje ww.
osób.

b)

Zmiany podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. rozwiązanie umowy łączącej go z Wykonawcą, jego
likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez Zamawiającego.

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa wyżej jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę do
zawierającego:
a.

opis propozycji zmiany,

b.

uzasadnienie zmiany,

c.

obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ
na wynagrodzenie Wykonawcy.
§ 9 [Postanowienia końcowe]

1. Przelew wierzytelności wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U nr 2014, poz. 121 ze
zm.).
3. Załączniki do niniejszej Umowy, w tym Oferta Wykonawcy, stanowią integralną jej część.
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego lub za pośrednictwem faxu informowania o zmianie
adresu, nazwy i innych danych potrzebnych do realizacji Umowy.
5. Strony ustalają, że w razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej Umowy, którego Strony nie będą mogły
załatwić polubownie, będzie on rozstrzygnięty przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy
(Sulechów).
6. Zmiany lub uzupełnienie treści Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
7. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
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