Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego – wzór umowy
Umowa Nr ...
zawarta w dniu ……………………………… roku w Sieradzu pomiędzy:
Gminą Sieradz z siedzibą w 98-200 Sieradz; NIP: 827 216 21 23 w imieniu i na rzecz której
działa:
Jarosław Kaźmierczak – Wójt Gminy Sieradz,
przy kontrasygnacie Beaty Woźniak – Skarbnika Gminy,
zwanymi dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………….............
zwanym dalej: „Wykonawcą”, zwanymi dalej: „Stroną” lub „Stronami”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie zasady konkurencyjności
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., którego przedmiotem jest usługa
szkoleniowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa Działanie 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projekty
grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: Kujawsko –
Pomorskiego i Łódzkiego”, Strony zawierają umowę na wykonanie tego zadania i oświadczają
co następuje:
§1
1.

2.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi
przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe w pięciu kategoriach:
umiejętności informacyjne, umiejętności komunikacyjne, umiejętności rozwiązywania
problemów, umiejętności związane z oprogramowaniem, umiejętność korzystania z usług
publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa Działanie 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projekty
grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:
Kujawsko – Pomorskiego i Łódzkiego”.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy określa Zapytanie ofertowe z dnia ………
znak sprawy: ZFZ.271.3.31.2019 oraz oferta wykonawcy.
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3.

Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkoleń w formie wykładowej
i warsztatowej w 7 modułach szkoleniowych podzielonych na części: „Rodzic
w Internecie”; 2. „Mój biznes w sieci”; 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”; 4. Działam
w sieciach społecznościowych”; 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; 6. „Rolnik
w sieci”; 7. „Kultura w sieci”, w zależności od zainteresowania uczestników.
4. Łączny czas szkolenia jednej grupy szkoleniowej wynosi 16 godzin i podzielony zostanie
na dwa dni po 8 godzin.
5. Zakładana liczba uczestników szkolenia 252 osoby (21grup po 12 osób).
6. Instruktorzy zobowiązani są do odbycia szkoleń u Operatora projektu z „Metodyki
i kształcenia osób dorosłych” w wymiarze 5 dni po 8 godzin.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją
najlepszą wiedzą, obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego oraz
założeniami zapytania ofertowego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego starannego oraz rzetelnego wykonania
przedmiotu umowy oraz do bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie
wykonania przedmiotu umowy
9. Miejsce realizacji: teren Gminy Sieradz, placówki oświatowe.
10. Okres wykonania umowy określa się od dnia podpisania umowy do dnia 15.03.2020r.
Terminy prowadzenia szkoleń modułowych Strony określą w harmonogramie szkoleń.
§2
1.

Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego w celu realizacji
niniejszej umowy są:
……………………… – email: ………………………………. tel.: ……………………
…………………………… – email: ………………………… tel.: …………………….

4.

Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Wykonawcy w celu realizacji niniejszej
umowy są:
…………………………. – email: ………………………… tel.: ………………………
………………………. – email: …………………………… tel.: ………………………..
§3

1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy
podwykonawcy.

2.

Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
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§4
1.

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie wykonania
zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy.

2.

Zamawiający dostarczy bezpłatnie Wykonawcy, w uzgodnionych przez Strony terminach
i w sposób, który nie opóźni wykonywania przedmiotu umowy, wszelkie posiadane przez
niego materiały, informacje i dokumenty niezbędne do wykonania niniejszej umowy.
§5

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Za realizacje przedmiotu umowy Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie
stanowiące iloczyn faktycznie zrealizowanych godzin szkolenia i oferowanej ceny
jednostkowej brutto za 1 godzinę szkolenia, zgodnie z ceną jednostkową brutto określoną
w formularzu oferty.
Całkowita wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala
się na kwotę: brutto: …………. zł (słownie: ………………... zł) zgodnie ze złożoną
ofertą.
Strony postanawiają, iż w przypadku niewykonania przez Wykonawcę usług
odpowiadających wartości wynagrodzenia określonego w ust. 3 z powodu mniejszej ilości
godzin szkoleń, Wykonawca nie ma prawa żądania zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia
i nie przysługują mu żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego w tym
zakresie.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zakończeniu świadczenia
usługi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół
wykonania usługi.
Faktura wystawiona będzie na Gminę Sieradz, Urząd Gminy Sieradz, ul. Armii Krajowej
5; 98-200 Sieradz, NIP 827-216-21-23 Regon 730934520.
Do Zamawiającego można przesłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez
Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem https://efaktura.gov.pl,
Skrzynka PEPPOL GMINA SIERADZ, Numer PEPPOL NIP/8272162123.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, w ciągu 14. dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego faktury wystawionej zgodnie z ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 8.
Jeżeli Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo zobowiązany jest załączyć
do faktur dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji wykonywanych usług.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
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§6
1.

2.
3.
4.

Osobami, które będą wykonywać zamówienie są:
1) ...........................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................
4) ...........................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................
Istnieje możliwość dokonania zmiany osób, przewidzianych do wykonania zamówienia,
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
musi spełniać co najmniej wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 5
dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
§7

1.
2.

3.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1.1 Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne:
1.1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 1 ust.
10 umowy - 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust.
2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.
1.1.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy.
1.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1.2.1 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust.
2 z wyłączeniem przypadków określonych w § 7 pkt 1.pkt. 1.1.
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8

1.

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:
1) W razie zaistnienia 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 niezwłocznie od powzięcia
wiadomości o zaistnieniu tej okoliczności. W przypadku, o którym mowa Wykonawca
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje realizacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
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2.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu
odbioru.

3.

Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
§9

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego Aneksu pod rygorem
nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w zakresie dotyczącym:
2.1. liczby osób uczestniczących w szkoleniach - zmiana liczby osób może nastąpić
w wyniku:
2.1.1 braku pełnego naboru uczestników projektu
2.1.2 zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnikom projektu udziału
w szkoleniu
2.2. okresu i harmonogramu realizacji umowy z przyczyn:
2.2.1 przedłużającej się procedury naboru uczestników pod warunkiem, że realizacja
zamówienia w pierwotnych terminach jest niemożliwa,
2.2.2 niezależnych od Wykonawcy, np. w przypadku choroby / przypadkach
losowych osób przeprowadzających zajęcia,
2.2.3 zaistnienia
zdarzenia
nieprzewidzianego
lub
zdarzeń
losowych
uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach
wymienionych w zapytaniu ofertowym,
2.2.4 opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
2.3. zmiany przepisów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację umowy,
2.4. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy
do zmiany przepisów prawa
Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę
inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony
stosownego protokołu.
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania drugiej Strony o zmianie adresu
lub innych danych kontaktowych, a w szczególności o zmianie osób wskazanych w § 2
ust. 1 i 2 niniejszej umowy. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
zawarcia Aneksu.
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§ 10
1.

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

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postępowania cywilnego.
§ 11

Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca

……………………………….
Zamawiający
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Wykonawca
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