OK-III.272.1.21.2019

Dodatek nr 4A do Instrukcji dla Wykonawców

WZÓR UMOWY (Część I)
UMOWA Nr …..2019
zawarta w dniu …………... 2019 roku w Kielcach, w wyniku postępowania o zamówienie
publiczne znak: OK-III.272.1.21.2019, przeprowadzonego w trybie „przetargu
nieograniczonego” – art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź.zm.), pomiędzy:
Województwem
Świętokrzyskim
Urzędem
Marszałkowskim
Województwa
Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1) …………………….

-

……………………………

2) …………………….

-

……………………………

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1) ……………………

-

………………………..

2) ……………………

-

…………………………

Zamówienie jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,
Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w celu
ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz
ekonomii społecznej.
§ 1 Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest usługa kompleksowej organizacji i realizacji warsztatów
szkoleniowych pn. „Lider ekonomii społecznej” – Część I zamówienia.

2.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami
Zamawiającego określonymi w Instrukcji dla Wykonawców i Załączniku nr 1 do Instrukcji
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (zwanym dalej „SOPZ”) oraz w złożonej
ofercie.

3.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności
konieczne dla zrealizowania przedmiotu umowy. Wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

4.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy, oraz że przedmiot umowy wykonany
zostanie z zachowaniem należytej staranności oraz dotrzyma umówionych terminów.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do objęcia każdego uczestnika warsztatów ubezpieczeniem
NNW w wysokości min. 20 000,00 zł/os.

6.

Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania polisy - umowy ubezpieczenia
uczestników warsztatów i do przedłożenia Zamawiającemu oryginału polisy lub jej kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem min. 2 dni przed rozpoczęciem każdego z
warsztatów.

7.

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pomieszczeń, w których będą odbywały
się zajęcia to znaczy umieszczenie informacji i plakatów, zawierających minimum:
1) znak Unii Europejskiej, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Funduszy Europejskich
oraz herbu województwa świętokrzyskiego zamieszczonych na stronie
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, zgodnie z Kartą Wizualizacji RPO WŚ
2014-2020, Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji
wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności
na lata 2014-2020,
2) nazwę Beneficjenta;
3) tytuł projektu;
4) nazwę/tytuł warsztatów.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania ze wskazaną/wskazanymi
osobą/osobami do współpracy przez Zamawiającego w § 2 ust. 1 umowy wszelkich działań
podejmowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli przebiegu i sposobu
prowadzenia warsztatów.
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu
realizacji umowy lub niezwłocznego odniesienia się do wniesionych uwag lub zastrzeżeń.
11. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które
dają podstawę do oceny, że jakakolwiek część przedmiotu umowy nie zostanie wykonana
w umówionym zakresie lub terminie, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego
o takim niebezpieczeństwie, wskazując jego przyczynę i prawdopodobny czas opóźnienia.
12. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza zmianę
zaoferowanego hotelu pod warunkiem zachowania wszystkich wymagań określonych
przez Zamawiającego w tym standardu (kategoryzacji) hotelu. Wyrażenie przez
Zamawiającego zgody na wyżej wskazaną zmianę następuje w formie pisemnej i nie
stanowi zmiany umowy. W przypadku nie zachowania powyższych wymogów
zastosowanie mają kary umowne, o których mowa w § 5.

13. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy powierzy osobom wskazanym
w „Wykazie osób” oraz że osoby te posiadają kwalifikacje niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy. Zmiana osoby/osób wskazanej/ych przez Wykonawcę w
„Wykazie osób” jako wykonującej/ych przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy może
nastąpić w przypadku, gdy osoba/y wskazana/e w w/w dokumencie - z przyczyny za którą
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - nie będzie mogła wykonywać przedmiotu
umowy. Zmiana takiej osoby może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę osoby/osób, jeśli zaproponowany przez
Wykonawcę zastępca będzie posiadał kwalifikacje nie mniejsze niż kwalifikacje wykazane
w złożonej przez Wykonawcę ofercie, które zostały przez Zamawiającego ocenione,
a dotyczące osoby, którą zastąpi. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wyżej
wskazaną zmianę następuje w formie pisemnej i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku
nie zachowania powyższych wymogów zastosowanie mają kary umowne, o których mowa
w § 5.
14. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub
pośrednio ze zmiany hotelu lub osób.
15. Zlecenie części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia
i zaniedbania jego własnych pracowników.
17. Wprowadzenie do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców oraz ich zmiana
wymaga zgody Zamawiającego. Wyrażenie przez Zamawiającego zgody następuje
w formie pisemnej i nie stanowi zmiany umowy.
18. Integralną częścią umowy są Instrukcja wraz z załącznikami i dodatkami oraz oferta
Wykonawcy wraz z załącznikami.
§ 2 Osoby upoważnione do spraw związanych z realizacją umowy
1.

Osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi przez Zamawiającego
związanych realizacją umowy oraz podpisania protokołu odbioru jest/są:

do

spraw

………………………..……………..,tel.……………………………….…….,e-mail ……………………
2.

Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest:
………………………..……………..,tel.……….……………., e-mail.……………

3.

Zmiana danych wskazanych powyżej nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
powiadomienia (mail, fax) drugiej strony.
§ 3 Termin i sposób realizacji umowy

1.

Termin realizacji przedmiotu umowy do 12 lipca 2019 roku.

2.

Wykonawca przedstawi harmonogram zawierający daty i godziny rozpoczęcia
i zakończenia poszczególnych warsztatów oraz miejsca ich przeprowadzenia. Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu harmonogram warsztatów do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3.

Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu umowy zgodnie z SOPZ.

4.

Zamawiający ma prawo do zapoznawania się z przebiegiem warsztatów na każdym etapie
realizacji przedmiotu umowy, w tym zakresie Wykonawca ma obowiązek udzielania
wyczerpujących informacji w przedmiocie sprawy na każde żądanie Zamawiającego.

5.

Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
z realizowaną usługą, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia w/w
dokumentów na wezwanie Instytucji Zarządzającej.

6.

Protokoły z wykonania przedmiotu umowy, zwane dalej ,,protokołem’’, zostaną
sporządzone po każdym zakończonym 2 dniowym spotkaniu warsztatowym.

7.

Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia oraz oznaczenie warsztatów, które stanowią
przedmiot odbioru,
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o zaistnieniu zastrzeżeń do wykonania
przedmiotu umowy (zastrzeżenia, Zamawiający zgłosi, jeżeli stwierdzi, że zadanie
wykonano w sposób niezgodny z warunkami określonymi w SOPZ),
3) podpisy osób upoważnionych.

8.

Wraz z każdym podpisanym protokołem, o którym mowa powyżej Wykonawca przekaże
Zamawiającemu wszystkie wymagane w SOPZ dokumenty.
§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy i sposób zapłaty

1.

Strony ustalają łączną wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę:
brutto................. zł (słownie złotych: .........................................) w tym VAT ……….. (%):
a) Wartość brutto za pierwsze 2 dniowe spotkanie warsztatowe wynosi ………………..zł
(słownie złotych: .................................................................................................)
b) Wartość brutto za drugie 2 dniowe spotkanie warsztatowe wynosi ………………..zł
(słownie złotych: .................................................................................................)

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w Instrukcji oraz SOPZ.

3.

Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów mających wpływ na cenę oraz
realizację przedmiotu umowy nie będzie stanowić podstaw do domagania się ich pokrycia
przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca nie otrzyma za nie
dodatkowego wynagrodzenia.

4.

Zamawiający dokonywać będzie płatności częściowych za każde zakończone 2 dniowe
spotkanie warsztatowe.

5.

Podstawą rozliczenia będą zaakceptowane przez Zamawiającego protokoły odbioru
zrealizowanych spotkań warsztatowych.

6.

Wykonawca przedstawi faktury VAT/rachunki
odbioru wykonania danego warsztatu.

7.

Faktura musi być wystawiona według poniższych danych:

najwcześniej w dniu protokolarnego

Województwo Świętokrzyskie, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 9591506120.
8.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie
regulowane przez Zamawiającego przelewem, w ciągu 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, na wskazany w niej rachunek bankowy
Wykonawcy.

9.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

10. Za nieterminowe uregulowanie należności przez Zamawiającego, Wykonawca może
naliczyć odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia
8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
118).
§ 5 Kary umowne
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu części umowy (przeprowadzenia jednego spotkania
warsztatowego obejmującego dwa dni) w stosunku do terminów określonych przez
Wykonawcę w harmonogramie, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy Zamawiającemu
przysługuje kara umowna od Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w wysokości 2%
wynagrodzenia brutto za dane 2 dniowe spotkanie warsztatowe, o którym mowa
w § 4 ust. 1 umowy.
2. W przypadku nienależytego wykonania poszczególnych 2 dniowych spotkań
warsztatowych, co zostanie stwierdzone w protokole, o którym mowa w § 4 ust. 5 umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
brutto za dane 2 dniowe spotkanie warsztatowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.
3. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie
z postanowieniami umowy, Instrukcją, SOPZ i ofertą złożoną przez Wykonawcę.
4. Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20 % łącznej
kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
- w przypadku niewykonania przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy lub jej części
tj. jednego z dwóch 2 dniowych spotkań warsztatowych, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność.

5. Zamawiającemu przysługuje także kara umowna od Wykonawcy w wysokości:
a) 20 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od całości umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy;
b) 20 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy – w przypadku odstąpienia od części umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy;
6. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowań przewyższających
zapłacone kary umowne.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo
z wystawionych przez Wykonawcę faktur.

potrącenia

naliczonych

kar

umownych

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z obowiązku wykonania
przedmiotu umowy przez zapłatę kary umownej.
§ 6 Ochrona danych osobowych
1. W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodzić do przetwarzania przez
Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający.
2. Wykonawca podczas przetwarzania danych osobowych przestrzegać będzie przepisów
wskazanych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(j.t. Dz.U.2018, poz.1000) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
3. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz wzajemne zobowiązania stron
zawarto w odrębnej umowie „Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”,
która, zostanie podpisania przez Strony zgodnie z polityką bezpieczeństwa
Zamawiającego. Umowa ta stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy.
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 2 i 3 Zamawiającemu
przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do
odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
§ 7 Prawa autorskie
1.

Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki
prac przygotowane w ramach niniejszej umowy będą oryginalne, bez niedozwolonych
zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących
osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich innych osób.

2.

Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1, następuje bez jakichkolwiek dalszych
czynności stron umowy.

3.

Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego z momentem podpisania
protokołu odbioru, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na
następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami
cyfrowymi, elektronicznymi i wszelkimi technikami poligraficznymi;
b) wprowadzania w całości lub w części do pamięci komputera i wykorzystywania
w Internecie;
c) wprowadzania w całości lub w części do baz danych;
d) modyfikacji dla celów niezbędnych w realizacji Projektu;
e) wykorzystywania w całości lub części w różnorodnych publikacjach.

§ 8 Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 9 Klauzula poufności

1.

O ile nie narusza to bezwzględnie wiążących przepisów prawa, Strony zachowają poufność
w stosunku do wszelkich informacji, w szczególności o danych osobowych,
w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją umowy. Strony umowy
zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia
wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę; uzyskane informacje oraz
otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych
z realizacją umowy.

2.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym i prawo do
odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
§ 10 Zmiany umowy

1.

Zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.

2.

W przypadku wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie
przewidzieć w momencie jej zawierania, i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają
wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie
poinformuje pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe,
przedstawi niebudzące wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie
Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego
postępowania.

3.

Zmiany Umowy, o których mowa powyżej mogą być wprowadzone w następującym
trybie:
1) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zwróci
się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy, zawierającym
stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie, w formie
pisemnej.
2) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności
sprawy dokona oceny zasadności zmiany Umowy.

4.

Z wnioskiem o dokonanie zmiany przewidzianej w ust. 3 może wystąpić również
Zamawiający.
§ 11 Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2.

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie w ciągu 30 dni od poinformowania drugiej Strony o zaistnieniu sporu.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

3.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Wykonawca potwierdza
otrzymanie jednego, a Zamawiający dwóch egzemplarzy umowy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

