Załącznik nr 5
U M O W A (projekt)
O zamówienie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej
kwoty 30 000 EURO netto zawarta w Wysokiem Mazowieckiem dnia ...............2019 roku
pomiędzy:
Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 14, 18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP: 7221597483
REGON: 450010673 , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:
1. Jarosława Siekierko – burmistrza Wysokiego Mazowieckiego

a Wykonawcą:
......................................................................................................................... działającym na
podstawie: ......................................................................................................
NIP: ........................................,
REGON: ..................................
reprezentowanym przez :
1. .....................................................................................................
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot umowy obejmuje zarządzanie projektem i koordynowanie działań projektowych,
łącznie 275, w ramach zawartej przez Zamawiającego Umowy o powierzenie grantu w ramach
projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”, pt. „Kompetencje cyfrowe mieszkańców
miasta Wysokie Mazowieckie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1:
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zapytaniu ofertowym z dnia
11.09.2019 r.
§2
ZAPEWNIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym z dnia 09.09.2019 r.,.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, odpowiednią wiedzę i
doświadczenie oraz potencjał organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie
zadań wynikających z niniejszej umowy w celu jej prawidłowego wykonania.
4. Wykonawca oceniając zakres i koszt wykonania przedmiotu umowy, zobowiązany jest
przewidzieć wszelkie obowiązki, jakich wykonania będzie od niego wymagała realizacja umowy
oraz wszelkie nałożone na niego ograniczenia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego
tytułu.
5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby, jeśli uzna, że nie
spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy.
6. Wykonawca w przypadkach wymienionych w pkt. 5 zobowiązany jest zapewnić zastępstwo
przez osobę legitymującą się co najmniej kwalifikacjami, określonymi w Zapytaniu ofertowym z
dnia 09.09.2019 r., po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.
7. Wykonawca przenosi swoje majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych wskutek
realizacji umowy na Zamawiającego, z chwilą jego wykonania i dostarczenia Zamawiającemu
bez konieczności dokonywania w tym zakresie odrębnych czynności prawnych.
8. Po nabyciu autorskich praw majątkowych Zamawiający może korzystać z utworów na
wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie wykonania
zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy.
§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy, w okresie
wskazanym w Zapytaniu ofertowym z dnia 11.09.2019 r.
§5
WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI I ODBIÓR PRAC

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy na kwotę
brutto: …………………… zł (słownie: ……………………….. 00 /100 groszy brutto) za
przeprowadzenie szkoleń (łącznie 276 godzin) z zakresu kompetencji cyfrowych dla 276
uczestników/czek Projektu.
2. Rozliczenie za przedmiot zamówienia odbędzie się w rozliczeniu miesięcznym,
po przeprowadzeniu w danym miesiącu szkoleń, na podstawie faktury VAT/rachunku
oraz po podpisaniu przez Strony protokołu
zdawczo-odbiorczego
potwierdzającego
wykonanie usługi.
3. Płatność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu.
4. Odbiór szkoleń polega na przeprowadzeniu szkoleń oraz dostarczeniu do Zamawiającego

wszystkich niezbędnych materiałów jak np. list obecności, ankiet ewaluacyjnych., testów
umiejętności przed rozpoczęciem szkolenia, testów końcowych badających przyrost
umiejętności.
5. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
6. Za poniesione dodatkowe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
§6
ODSZKODOWANIA, KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 W wysokości 10 % wartości umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
 Za zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących przedmiotu zamówienia,
w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w
jego realizacji.
 W wysokości 10 % wartości umowy netto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
2. Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną
potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu
umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z
innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do
dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych.
§7
ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje wprowadzenie następujących zmian w umowie dotyczących:
 aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę
adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.
 zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod
warunkiem że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie
straci dofinansowania.
 ze względu na dofinansowane zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie
konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy
o dofinansowanie.
 dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy.


wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego w szczególności obniżenia
kosztów zadania lub podwyższenia standardu realizowanego zadania.



okoliczności leżących wyłącznie po stronie
wstrzymanie szkoleń.

Zamawiającego, w

szczególności

§8
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca biorąc udział w postępowaniu wyraża zgodę, aby ewentualne opracowane w ramach
zapytania przez niego materiały zostały opublikowane przez Zamawiającego np. zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego i udostępnione będą instruktorom oraz uczestnikom
zajęć.
Wykonawca do ww. opracowanych materiałów udzieli licencji Zamawiającemu na
nieograniczone wykorzystanie i upoważni go tym samym do korzystania z tych praw na polach
eksploatacji: utrwalanie, kopiowanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie w Internecie, edycja
fragmentów lub całości, publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz
FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu
w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50%
wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawcą umowie, o ile zamówienia te będą
zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne
ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie.
4. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.
7. Strony postanawiają, osobami upoważnionymi do kontaktu we wszelkich sprawach
dotyczących niniejszej umowy są:
a) Z ramienia Zamawiającego ........................., tel. ......................., e – mail:
b) Z ramienia Wykonawcy ........................., tel. ......................., e – mail:

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy – wzór

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Działając na mocy Umowy z dnia …………………. Nr …………………………… zawartej
pomiędzy:
Zamawiającym:
……………….,
ul. ……………; ..– ….. …………
NIP: ……………….
REGON: …………………
a
Wykonawcą:
……………….,
ul. ……………; ..– ….. …………
NIP: ……………….
REGON: …………………
Data odbioru
Miejsce odbioru
Przedmiot odbioru
Liczba godzin szkoleniowych
Uwagi Zamawiającego:……………………………………………………………………….
Uwagi Wykonawcy: ………………………………………………………………….
Protokół podpisali:

………………………………
w imieniu Zamawiającego

……………………………………………………….
w imieniu Wykonawcy

