
      Załącznik Nr 5

                                                                                                          Wzór umowy

Umowa Nr ...…/PF/Z/......../.........

zawarta w dniu ....................... roku w Płocku, pomiędzy:

Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej  „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka 

a

...........................................

...........................................

NIP:  ...................................  reprezentowaną/nym  przez:  ..................................

zwaną/m dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  umowy  jest  realizacja  usługi  -  przeprowadzenie  Kursu  spawania

elektrycznego stali nietopliwych elektrodą topliwą w osłonie CO2 – MAG 135 dla

uczniów Zespołu Szkół  Budowlanych nr 1 w Płocku w ramach realizacji  projektu pn.:

„Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”

współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytet  X  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.3   Doskonalenie  zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

2. Integralną  część niniejszej  umowy stanowią Opis  Przedmiotu  Zamówienia  oraz  Oferta

Wykonawcy z dnia ..................

§ 2

Zakres umowy

1. Realizacja przedmiotu umowy będzie zgodna m.in. z zapisami zawartymi w pkt. 9 Opisu

Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca  realizujący  usługę  w  zakresie  kursu  spawania  zobowiązany  będzie  w  

szczególności do:

a) dostarczenia  Zamawiającemu w terminie  min.  5 dni  roboczych przed terminem

rozpoczęcia  kursu  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje  osoby  prowadzącej

kurs, 

b) dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu kursu, ze wskazaniem
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godziny rozpoczęcia i zakończenia kursu oraz programu kursu, w terminie do 10 dni

roboczych przed rozpoczęciem kursu,

c) oznaczenia  znakiem  Unii  Europejskiej,  znakiem  Funduszy  Europejskich  oraz

oficjalnym  logo  promocyjnym  województwa  –  marką  Mazowsze  (wzór  zostanie

udostępniony przez  Zamawiającego) dokumentów i  materiałów dydaktycznych dla

osób uczestniczących w kursie,

d) oznaczenia miejsca realizacji kursu plakatem informującym o finansowaniu kursu ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazanym przez Zamawiającego, 

e) poinformowania uczestników kursu o finansowaniu kursu ze środków Europejskiego

Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

f) przeprowadzenia  wśród  uczestników  ankiety  oceniającej  kurs  (wzór  zostanie

udostępniony przez Zamawiającego).

g) przekazania w terminie   10 dni roboczych   po zakończeniu kursu:  

 oryginałów list obecności uczestników kursu,

 listy potwierdzającej odbiór materiałów dydaktycznych przez uczestników kursu,

 kserokopii zaświadczeń lub innych dokumentów świadczących o ukończeniu kursu,

 ankiet oceniających kurs.

h) umożliwienia  Zamawiającemu  oraz  przedstawicielom  instytucji  kontrolującej  

Zamawiającego, kontroli w zakresie realizacji kursu, a w szczególności: 

 zgodności realizacji programu i harmonogramu kursu z przedstawioną ofertą,

 prowadzenia  dzienników  i  tematyki  zajęć  w  nich  zawartej  zgodnie  z  programem

kursu przedstawionym w ofercie,

 dostępności  materiałów  dydaktycznych  niezbędnych  do  realizacji  kursu  i  ich

zgodności z przedstawionymi w ofercie, 

 uczestnictwa osób szkolonych w zajęciach,

3. Kurs zakończony będzie egzaminem i wydaniem Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego

Spawacza oraz Książeczki Spawacza według obowiązującej normy, wystawionej przez

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania

oraz zakresem uprawnień.

4. Wszystkie  koszty  związane  z  prawidłową  organizacją  kursu  zarówno  w  części

teoretycznej,  jak i  praktycznej,  przeprowadzeniem egzaminu na zakończenie kursu i

wydaniem stosownych zaświadczeń o ukończeniu kursu pokrywa Wykonawca.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do realizacji

przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, przyjmując

na  siebie  odpowiedzialność  za  poprawność  techniczną,  merytoryczną,  organizacyjną

przedmiotu umowy.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  współpracy  z  przedstawicielami  Zamawiającego  w
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zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich koniecznych dla realizacji  przedmiotu

umowy uzgodnień i spełnić wszelkie wymagania związane z umową.

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  norm  i  przepisów  związanych  z

wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.

9. W przypadku konieczności zmiany osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy do realizacji

przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie

nie niższe niż określone w warunkach udziału w postepowaniu i złożonej ofercie oraz

uzyska akceptację Zamawiającego co do zmiany tych osób.

§ 3

Termin realizacji umowy

Termin realizacji umowy: od stycznia do kwietnia 2018 r.

§ 4

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje kwota wynagrodzenia w wy-

sokości ............zł brutto (słownie: ..............................................). 

2. Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

2014 - 2020.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionego

przez Wykonawcę.

4. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest podpisany przez przedstawicieli Wyko-

nawcy i Zamawiającego protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający należyte wykona-

nie usługi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze/rachunku numeru

umowy, której faktura/rachunek dotyczy wg. centralnego rejestru umów Zamawiające-

go.

6. Należność płatna będzie po należytym wykonaniu usługi będącej przedmiotem umowy w

terminie 30. dnia od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachun-

ku/faktury wraz z pełną dokumentacją z realizacji zamówienia na konto wskazane na

fakturze/rachunku.

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza, możliwość przyspieszenia płat-

ności za wystawione faktury.

8. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależ-

niona od jego sytuacji ekonomiczno-finansowej.
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§ 5

1. Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialna/y jest
Pan/i ...............................
2. Za realizację postanowień niniejszej umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialna/y
jest Pan/i ...................................
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.

§ 6
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich in-

formacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy i osób

o których, mowa w § 1 ust. 1, 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

powierzenia danych osobowych uczestników kursu niezbędnych do wykonania przed-

miotu umowy za pomocą odrębnej umowy.

§ 7

Kary umowne, odstąpienie od umowy

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający naliczy

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa

w § 4 ust. 1, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

jednak łącznie nie więcej niż 40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Za nienależyte wykonanie umowy strony uznają w szczególności:

a) wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  bez należytej staranności,

b)  wykonanie  przedmiotu  umowy  przez  osoby  nie  posiadające  stosownej  zgody

Zamawiającego,

c)  nieterminowe  wykonanie  przedmiotu  umowy  lub  nieterminowe  złożenie

dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 litera f i g.

3. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  leżących  po

stronie  Zamawiającego,  Wykonawca  naliczy  Zamawiającemu  karę  umowną  w

wysokości  25% całkowitego wynagrodzenia brutto  przysługującego Wykonawcy,  o

którym mowa w § 4, ust. 1.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących

Wykonawcy,  w  terminie  7  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  przypadku  rażącego

naruszenia postanowień umowy lub jej niewykonania. W przypadku odstąpienia od
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umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 25 %

wynagrodzenia brutto.

5. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kary  umownej  z  przysługującego  mu

wynagrodzenia.

6. W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych

Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego  wysokość

zastrzeżonych kar umownych.

7. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

8. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za 7 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.

§ 8

Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały oraz dokumenty związane z projektem powstałe w trakcie realiza-

cji przedmiotu umowy stworzone przez Wykonawcę stają się własnością Zamawiają-

cego i służyć będą m.in. sprawozdawczości i dokumentacji przebiegu realizacji pro-

jektu 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 przenie-

sienia całości autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udziela-

nia 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 eksplo-

atacji. 
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§ 9

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości

50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1, związanej ze zwiększeniem zakre-

su zamówienia dotyczącym liczby uczestników kursu.

2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu pod

rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodek-

su cywilnego.

4. Umowę zawarto w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo za-

mówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm).

5. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy Strony rozstrzygać będą polu-

bownie, a w razie braku możliwości porozumienia rozstrzygać będzie właściwy sąd

powszechny.

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których

dwa są dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

7. 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.

Zamawiający                             Wykonawca
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