Człowiek – najlepsza inwestycja
Załącznik nr 6 do siwz

UMOWA NR …………….
(wzór)
Zawarta w dniu ……….. 2013 r. pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta
Katarzyna, NIP 912-13-01-751 reprezentowanym przez:
Joannę Bryłkowską-Hehn – Kierownika
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym , a
………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez :
…………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
następującej treści:
§1

1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę kursu „........."
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został udzielony Wykonawcy w ramach
postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r., Nr 907 ze zmian.) z zastosowaniem art. 5 ust 1 cyt. Ustawy.
3. Zamawiający ustalił w trakcie postępowania, że Wykonawca złożył stosowne oświadczenia,
iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania
zlecenia.
§2
1. Strony zgodnie ustalają, iż kursem określonym w § 1 ust. 1 objętych będzie ……. osób
skierowanych przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się
przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawno zmniejszenia liczby osób skierowanych
na szkolenie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany osób skierowanych na szkolenie do
czasu rozpoczęcia szkolenia oraz w czasie jego trwania, jeżeli będzie możliwa i celowa
realizacja programu szkolenia.
4. Termin i miejsce szkolenia:
5. Szkolenie obejmuje …………godzin, w tym …………. godzin zajęć praktycznych.
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§3
1. Program oraz harmonogram szkolenia przyjmuje się zgodnie z wybraną przez
Zamawiającego ofertą.
2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków oferty, jak również dokładnie
dokumentować preliminowane wydatki na szkolenie.
§4
W przypadkach odstąpienia od realizacji części programu szkolenia wyłącznie za zgodą
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia ponownej kalkulacji i zmiany
kosztów szkolenia na podstawie aneksu do niniejszej umowy.
W/w zmiana nie może prowadzić do ustalenia wyższej ceny za szkolenie niż takiej, która wynika z
przyjętej oferty.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą z przestrzeganiem należytej
staranności i czuwania nad realizacją zawartej umowy;
2. zapewnienia wszelkiego niezbędnego sprzętu oraz materiałów niezbędnych dla realizacji
programu szkolenia,
3. zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż.,
4. indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów
poszczególnych uczestników i zwiększenia pomocy wobec osób mających trudności w
procesie nauczania;
5. bieżącego pisemnego informowania Zamawiającego (nie później niż 2 dni od zdarzenia) w
razie:
a) nie zgłoszenia się skierowanych osób na szkolenie,
b) nieobecności na szkoleniu skierowanych osób,
c) rezygnacji z uczestnictwa w kursie w czasie jego trwania
- pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za szkolenie tych osób;
4. prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia, na którą składają się m.in.:
-dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć
edukacyjnych,
-protokół egzaminu, jeżeli został przeprowadzony,
-rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających
ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
-ankieta wypełniona przez uczestnika szkolenia, służąca do oceny kursu;
5. prowadzenia dodatkowej listy obecności uczestników i przedłożenia jej Zamawiającemu w
ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia a w przypadku, gdy szkolenie obejmuje kolejne
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miesiące, przedkładania jej co miesiąc za miesiąc poprzedni w pierwszym dniu nowego
miesiąca; lista musi być opieczętowana i podpisana przez Wykonawcę; równocześnie z
listą należy przedłożyć informację o ilości faktycznie zrealizowanych godzin szkolenia w
danym miesiącu;
5. powiadomienia Zamawiającego o dacie i godzinie oceny końcowej uczestników szkolenia;
6.
zapewnienia uczestnikom kursu materiałów szkoleniowych, w tym na własność
notatnik, długopis oraz poczęstunku, zgodnie ze złożoną ofertą;
- fakt otrzymania materiałów dydaktycznych (zarówno tych na własność jak i tych do
wykorzystania podczas zajęć) musi być potwierdzony przez każdego uczestnika
szkolenia;
8.
oznaczenia sal wykładowych, w których będą się odbywały zajęcia, odpowiedniej
informacji o współfinansowaniu szkoleń ze środków unijnych zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL,
9.
przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy do
dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo
oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z
projektem;
10.
wydanie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym zaświadczeń, dyplomów lub
certyfikatów uczestnikom szkolenia; dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia i
uzyskanie kwalifikacji powinny być zgodne z warunkami określonym w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 186 z późn. zm.),
11.
przedłożenia Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia w oparciu o
prowadzoną jak wyżej dokumentację kursu, pisemnej informacji o przebiegu szkolenia z
podaniem faktycznej ilości zrealizowanych przez uczestników godzin a także zrealizowania
harmonogramu zajęć, dołączając kserokopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem następujących dokumentów:
- dziennika zajęć edukacyjnych
- protokołu egzaminacyjnego (lub wypis z protokołu)
- uzyskanych przez uczestników zaświadczeń
- ankiet wypełnionych przez uczestników szkolenia
- potwierdzenia odbioru przez uczestników materiałów dydaktycznych.
12.
ubezpieczenia uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie
trwania kursu i przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej w terminie 5 dni od
daty rozpoczęcia szkolenia,
13. nie udostępniania osobom trzecim danych osobowych uczestników kursów, do których uzyskał
dostęp podczas wykonywania umowy.
§6
Zamawiający zastrzega sobie:
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1.
prawo kontroli przebiegu i efektywności szkolenia oraz frekwencji jego uczestników;
prawo to przysługuje również instytucji wdrażającej projekt „Rozwój form aktywnej integracji
poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice”, którym jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd
Pracy;
2.
prawo uczestnictwa w ocenie końcowej uczestników kursu oraz w rozdaniu
zaświadczeń o ukończeniu kursu;
3.
prawo do wglądu w każdym czasie w dokumenty źródłowe ( w tym dokumenty
finansowe) dotyczące zleconej usługi oraz ich kontroli na miejscu;
4.
prawo natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku nienależytego
jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do należytego jej
wykonania w określonym terminie z zagrożeniem wypowiedzenia umowy. W przypadku
nieusunięcia nieprawidłowości w podanym terminie Zamawiający może odstąpić od
zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia kosztów szkolenia/ kursu.
§7
1. Całkowitą, maksymalną wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę ………………
(słownie: ………………)
2. Koszt szkolenia 1 osoby wynosi ……………….brutto (koszt osobogodziny:……………….
brutto).
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie przeszkolona ilość osób.
4. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu
wykonania usługi oraz otrzymania faktury, na konto Wykonawcy przelewem przy
jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w § 5 pkt 4, 5 i 11 niniejszej umowy.
5. W przypadku opóźnień w dokonaniu płatności na rzecz Wykonawcy, nie wynikających z
przyczyn Zamawiającego, Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu odsetek
ustawowych oraz kar umownych.
6. W przypadku przerwania szkolenia z przyczyn niezależnych od osoby skierowanej, zapłata
za szkolenie ww. osoby nastąpi za okres faktycznego uczestnictwa w szkoleniu.
§8
1. Do nadzoru wskazuje się:
1.
po stronie Zamawiającego: ………………………………………………
2.
po stronie Wykonawcy: ………………………………………………….
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień
umowy, a w szczególności:
a) powierzenia wykonywania zamówienia osobom nie posiadającym wymaganych
kwalifikacji,
b) zwłoce związanej z rozpoczęciem szkolenia dłużej niż 7 dni kalendarzowych lub
przerwie w szkoleniu na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych,
c) niezapewnienia odpowiednich warunków szkolenia.
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§ 10
1.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym - czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy -Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać
będzie jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy..
2.
W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
Wykonawca oświadcza, że zna przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i zobowiązuje się do ich
przestrzegania oraz wykorzystaniach danych osobowych uczestników szkolenia tylko w
zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
§ 12
Wykonawca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
obowiązujące przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem niniejszej umowy i
oświadcza, że będzie ich przestrzegał.
§ 13
Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzenie przez Wykonawcę osobom trzecim.
§ 14
1.
W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca może
wystąpić na drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do
Zamawiającego.
2.
Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczeń, Wykonawca może zwrócić się o
rozstrzygnięcie do sądu powszechnego.
§ 15
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wskazanym w pkt 6 Działu XII
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 17
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W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony ustalają, iż
miejscem do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:
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WYKONAWCA:

