
     

Projekt umowy

Umowa nr ……….…/……………/…………..…/……….……/2017

Zawarta w dniu ………………… roku w Płocku pomiędzy:
Gminą  -  Miasto  Płock,  z  siedzibą  w  Płocku,  Stary  Rynek  1,  NIP  7743135712,
reprezentowaną przez Andrzeja Jacka Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka zwaną
dalej Zamawiającym
a 
………………. z siedzibą ………….., NIP: 7………, REGON: …….., reprezentowaną przez, 
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest  zakup miejsc na studiach podyplomowych dla czynnych
zawodowo nauczycieli Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w
Płocku, w ramach realizacji projektu pn.: „Przedszkolaki na medal - wysoka jakość
edukacji  w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Płocku dla
dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,  współfinansowanego ze środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w ramach Części
….  przedmiotu zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część umowy.
3. Zajęcia  odbywać  się  będą w siedzibie  Wykonawcy,  zgodnie  z  programem zajęć  i

harmonogramem sesji zjazdowych.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) Zapewnienie  miejsc  dla  Uczestników  projektu  na  studiach  podyplomowych
zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym,

2) Realizację studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  17  stycznia  2012  r.  w  sprawie  standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z
2012  r.  poz.  131  z  późn.  zm.)  oraz  Ustawą  z  dnia  22  grudnia  2015  r.  o
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986),

3) Przekazanie  Zamawiającemu  drogą  e-mailową  programu  studiów  wraz  z
informacją  o  osobach  prowadzących  zajęcia  i harmonogramem  sesji
zjazdowych,  w terminie przed rozpoczęciem realizacji  zajęć dla Uczestników
projektu,

4) Prowadzenie  list  obecności  zgodnie  z  formatem  przekazanym  przez
Zamawiającego  i  przekazywanie  ich  Zamawiającemu  wraz  z  wystawioną  za
dany okres fakturą,

5) Wystawienie  niezwłocznie  po  ukończeniu  studiów  Uczestnikowi  projektu
świadectwa  ich  ukończenia  (dyplomu)  oraz  przekazanie  kserokopii  dyplomu
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podstemplowanej  przez  Wykonawcę  za  zgodność  z  oryginałem
Zamawiającemu,

6) Oznaczanie  znakiem Unii Europejskiej,  znakiem Funduszy Europejskich oraz
oficjalnym logo promocyjnym województwa – marką Mazowsze, dokumentów i
materiałów dla  Uczestników projektu  np.  świadectw/dyplomów ukończenia
studiów, materiałów informacyjnych, programów, prezentacji multimedialnych,
korespondencji  kierowanej  do  Uczestników  projektu  oraz  oznakowanie
plakatem  miejsca  realizacji  usługi  (wzór  oznakowania  i  plakatu  zostanie
udostępniony przez Zamawiającego),

7) Zapewnienie  przestrzegania  warunków BHP i  p.poż.  w  czasie  wykonywania
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizacji  przedmiotu  umowy  w  sposób
uwzględniający aspekty prośrodowiskowe.

6. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  uprawnienia,  doświadczenie  oraz   niezbędną
wiedzę  w  zakresie  realizacji  prac  objętych  umową.  Wykonawca  zobowiązuje  się
wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo z należytą starannością oraz
chronić interesy Zamawiającego.

7. W  przypadku  konieczności  zmiany  wykładowcy  prowadzącego  zajęcia  w  ramach
studiów wykazanego w ofercie, Wykonawca zapewni osoby posiadające kwalifikacje 
i  doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w zamówieniu i
złożonej ofercie.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości
50%  wartości  zamówienia  określonej  w  §  3  ust.  1,  związanej  ze  zwiększeniem
zakresu zamówienia (zwiększenie liczby osób uczestniczących w studiach).

§ 2 
Termin realizacji

1. Zamówienie zostanie wykonane od dnia podpisania umowy do dnia 31.09.2018 r.

§ 3
Wynagrodzenie 

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawcy  przysługuje  kwota  wynagrodzenia  
w wysokości ………….. zł (słownie: ……….., …. groszy), 

2. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  pełną  organizacją  i
przeprowadzeniem studiów np. wynagrodzenie wykładowcy;  wynajęcie/eksploatacja
sal  (w  tym  w  razie  potrzeby  sali  dostosowanej  do  potrzeb  osób  z
niepełnosprawnościami), materiały szkoleniowe, podręczniki (w tym w razie potrzeby
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), sprzęt techniczny (w tym w
razie  potrzeby  dostosowany  do  potrzeb  osób  z  niepełnosprawnościami),
wyposażenie  sal  niezbędne  do  przeprowadzenia  studiów,  ewentualne  dojazdy
wykonawców do miejsca świadczenia usługi,  noclegi i  wyżywienie  wykonawców w
miejscu  realizacji  usługi,  świadectwa/dyplomy  potwierdzające  ukończenie  studiów
wydane przez uprawnione instytucje/osoby,

3. Wynagrodzenie  współfinansowane jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
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Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

4. Rozliczenie  przedmiotu  umowy  odbywa  się  w  systemie  ratalnym  –  zgodnie  z
Regulaminem opłat obowiązującym u Wykonawcy na dzień złożenia oferty,

5. Rozliczenie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktur  częściowych
wystawianych  przez  Wykonawcę,  przy  czym  pierwsza  płatność  płatna  będzie  w
terminie 30. dnia od dnia podpisania umowy, po należytym wykonaniu zakresu usługi
w tym przekazaniu Zamawiającemu programu studiów wraz z informacją o osobach
prowadzących zajęcia i harmonogramem sesji zjazdowych.

6. Należyte  wykonanie  usługi  jest  potwierdzane  protokołem  zdawczo  -  odbiorczym
podpisanym przez Wykonawcę i Koordynatora Projektu u Zamawiającego i stanowi
podstawę do zapłaty wystawianych faktur. 

7. Kolejne raty płatne będą przelewem 30. dnia od dnia doręczenia przez Wykonawcę
prawidłowo  wystawionej  faktury,  listy  obecności  Uczestników  studiów  oraz  po
podpisaniu  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego  przez  Wykonawcę  i  Koordynatora
Projektu u Zamawiającego,  na konto wskazane na fakturze.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza, możliwość przyspieszenia
płatności za wystawione faktury.

9. Zamawiający  zastrzega,  iż  możliwość  dokonania  zapłaty  przed  terminem  będzie
uzależniona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru umowy,
której faktura dotyczy wg. centralnego rejestru umów Zamawiającego.

11. W przypadku osób samozatrudnionych, które osobiście wykonują zadania w ramach
realizacji  projektu oraz osób fizycznych wykonujących zadania w ramach realizacji
projektu  podstawę  do  zapłaty  wystawionego  rachunku/faktury  stanowi  także
zaakceptowana  przez  Koordynatora  Projektu  karta  pracy  wraz  z  zestawieniem
godzin,  sporządzona  przez  Wykonawcę  na  wzorach  udostępnionych  przez
Zamawiającego.

§ 4
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich
informacji  uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej  Umowy i
osób o których, mowa w § 1 ust. 2, w tym także ochrony danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 z późn. zm.).

2. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Zamawiający umocuje Wykonawcę do
powierzania danych osobowych uczestników studiów podyplomowych niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy za pomocą odrębnej umowy.

§ 5
Klauzula poufności

1. Zleceniodawca udostępnia na swojej stronie internetowej  www.zsz.plock.eu Politykę
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz pozostałe regulacje systemowe przyjęte
w Urzędzie Miasta Płocka do stosowania.
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§ 6
Kary umowne, odstąpienie od umowy

1. Strony  zobowiązują  się  wykonywać  niniejszą  umowę  z  należytą  starannością
i sumiennością.

2. Zamawiający ma prawo do:
a) monitorowania przebiegu świadczonej usługi,
b) dokonania kontroli przebiegu i sposobu świadczenia usługi w celu sprawdzenia

należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, w szczególności pod kątem rzetelności, terminowości i kompletności,

c) wezwania  Wykonawcy  do  przedstawienia  wyjaśnień  związanych  z  realizacją
przedmiotu  umowy,  w  przypadku  stwierdzonych  przez  Zamawiającego
wątpliwości/niejasności dotyczących przedmiotu umowy.

3. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
Zamawiający  naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości  10% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania umowy, nie
więcej jednak niż łącznie 40% tego wynagrodzenia.

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.
4  umowy,  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  5%
wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §  3  ust.  1,  za  każdy  przypadek
nienależytego  wykonania  umowy,  nie  więcej  jednak  niż  łącznie  40%  tego
wynagrodzenia.

5. Za  nienależyte  wykonanie  umowy  strony  uznają  w  szczególności  wykonanie
przedmiotu umowy tj. czynności opisanych w §1 ust. 4, bez należytej staranności, tj.
niezgodnie z wymaganiami niniejszej umowy,

6. W  razie  wyrządzenia  szkody  przewyższającej  wysokość  zastrzeżonych  kar
umownych  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

7. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy,  jeżeli  Wykonawca,  po
uprzednim wezwaniu, nie zrealizuje któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z §
1 ust.  4  umowy,  w terminie  30 dni  od kiedy Zamawiający  dowiedział  się  o braku
realizacji któregokolwiek ze zobowiązań.

8. Zamawiający  może  dochodzić  na  ogólnych  zasadach  odszkodowania
przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

9. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia.

10. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  leżących  po
stronie  Zamawiającego,  Wykonawca  naliczy  Zamawiającemu  karę  umowną  w
wysokości 40% całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy.

11. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących

Wykonawcy,  w  terminie  10  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  przypadku  rażącego
naruszenia postanowień umowy lub jej nie wykonania. W przypadku odstąpienia od
umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 40 %
wynagrodzenia brutto.

13. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.
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14. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za 10 dniowym okresem wypowiedzenia,
jeżeli druga Strona w sposób rażący naruszy jej warunki, po uprzednim wezwaniu w
formie pisemnej do zaprzestania stwierdzonych naruszeń w terminie 3 dniowym.

§ 7
Prawa autorskie

1. Wszelkie  materiały  oraz  dokumenty  związane  z  projektem  powstałe  w  trakcie
realizacji  przedmiotu  umowy  stworzone  przez  Wykonawcę  stają  się  własnością
Zamawiającego  i  służyć  będą  m.in.  sprawozdawczości  i  dokumentacji  przebiegu
realizacji projektu względem umocowanych podmiotów.

2. Zamawiający informuje, że materiały i dokumenty związane z projektem powstałe w
trakcie realizacji przedmiotu umowy mogą być przeznaczone do publikacji i mogą one
być  przedmiotem  upowszechnienia.  Wszelkie  dane  przeznaczone  do  publikacji
muszą być uprzednio zweryfikowane przez Wykonawcę, który może zgłosić poprawki
do tekstu, w celu zapewnienia, iż publikowane dane są jasne, dokładne i w żaden
sposób nie wprowadzają odbiorcy tekstu w błąd.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  z  Zamawiającym  odrębnej  umowy
przeniesienia całości autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do
udzielania  zezwoleń  na  wykonywanie  zależnego  prawa  autorskiego,  do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami wytworzonymi w
trakcie  wykonywania  usług  w ramach  niniejszej  umowy  przez  Wykonawcę  i  jego
pracowników/podmioty zaangażowane w realizację usługi (o ile takie powstaną). 

4. Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, będzie obejmowało wszystkie znane
w  chwili  zawarcia  umowy  o  przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  pola
eksploatacji. 

§ 8
Zmiany umowy

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu pod
rygorem nieważności.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy
Kodeksu cywilnego.

2. Umowę zawarto w trybie  art.  4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  -  Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

3. Strony  dołożą  starań,  aby  rozwiązać  na  drodze  polubownej  wszelkie  spory  lub
rozbieżności,  jakie  mogą  wyniknąć  podczas  realizacji  umowy.  Jeżeli  byłoby  to
niemożliwe,  spory  będą  rozstrzygane  przez  sąd  właściwy  dla  siedziby
Zamawiającego.

4. Wykonawca  podlega  wszelkim  działaniom  kontrolnym  i  sprawdzającym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w tym
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kontroli  instytucji  lub  organów wykonujących  kontrolę  projektu,  w  ramach  którego
wykonywana jest niniejsza umowa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć lub udostępnić uprawnionym
instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania niniejszej
umowy.

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
dwa są dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

Zamawiający                             Wykonawca 

sporządziła: Anna Grumanowska, PF
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