Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA NR POKL/ZP/…./2012
o organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych
Projektu pn. „Aktywność-Praca-Rozwój”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

zawarta w dniu ………………r. w Pucku, pomiędzy
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pucku z siedzibą w Pucku, ul. 1-go Maja,
REGON 220155940, NIP 587-160-82-85 reprezentowanym przez Kierownika Ośrodka –
Janinę Borkowska, zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………., z siedzibą ………………………………………………..,
REGON …………………….., NIP ……………………………. reprezentowanym przez
……………………………. zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§1
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji organizację i przeprowadzenie
kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu pn. „Aktywność-Praca-Rozwój”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego o następującej tematyce i
zakresie czasowym :
a) Zadanie ….. SIWZ – dla …….. osób w terminie: …………………
b) Zadanie ….. SIWZ – dla …….. osób w terminie: …………………
c) Zadanie ….. SIWZ – dla …….. osób w terminie: …………………
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2. Usługi w zakresie kursów zawodowych Wykonawca przeprowadzi zgodnie z programem oraz
kosztami ustalonymi na podstawie przedłoŜonej przez Wykonawcę oferty.
3. W kursach, w których zgodnie z załoŜeniami projektu uczestniczyć mogą Beneficjenci
Ostateczni, z którymi Zamawiający zawarł kontrakt socjalny, udział wezmą osoby wykazane w
Załączniku nr …..
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób skierowanych na
kurs w przypadku, gdy wystąpi okoliczność, Ŝe zbędnym, niemoŜliwym lub koniecznym stanie
się przeprowadzenie szkolenia dla większej lub mniejszej liczby osób niŜ wskazano w SIWZ.
5. Zajęcia odbywać będą się:
a) część teoretyczna zamówienia odbywać będzie się ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
b) część praktyczna odbywać będzie się ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

§2
1. Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 659 z późń. zm.).
2. Wybór Wykonawcy nastąpił w wyniku wyboru oferty składanej w trybie przetargu
nieograniczonego.

§3
Wykonawca oświadcza, Ŝe:
1. Posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie do realizacji działań
wskazanych w § 1 umowy,
2. Realizować będzie kursy zawodowe ze starannością wymaganą od podmiotów
profesjonalnie świadczących usługi szkoleniowe,
3. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
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4. Składa dokumenty potwierdzające uprawnienia w zakresie zgodnym, co do przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wytycznymi SIWZ,

§4
Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
POKL – zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, wraz z informacją o współfinansowaniu projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkich materiałach przekazywanych
uczestnikom zajęć oraz na innych dokumentach wydawanych przez Wykonawcę.

§5
Wykonawca zobowiązuje się przechowywać dokumenty dotyczące kursów do 31.12.2020 r.

§6
Wykonawca zobowiązuję się do:
1. DołoŜenia naleŜytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
2. Zapewnienia sal wykładowych oraz innych pomieszczeń i sprzętów dydaktycznych niezbędnych
do realizacji zadania.
3. Dostarczenia programu oraz harmonogramu kursów, określenia miejsca odbywania zajęć, na co
najmniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczęciem.
4. Przeprowadzenia kursów zgodnie z przedstawionym programem i harmonogramem.
5. Przekazania na własność materiałów piśmienniczych i szkoleniowych uczestnikom w dniu jego
rozpoczęcia bądź na bieŜącą zgodnie z realizowanym tematem zajęć.
6. Prowadzenie dziennika zajęć oraz imiennych list obecności na zajęciach potwierdzanych
własnoręcznym podpisem uczestników, oznaczonych logotypami : POKL oraz EFS.
7. Bezzwłocznego informowania Zamawiającego w formie telefonicznej lub pisemnej o
przypadkach nieobecności na zajęciach osób skierowanych, pod rygorem odmowy zapłaty za
szkolenie tych osób.
8. Wydania wszystkim uczestnikom szkolenia odpowiednich zaświadczeń opatrzonych w znak
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
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informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Ubezpieczania uczestników kursów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
10. Oznakowania sal wykładowych logotypami : Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz umieszczeniu informacji o współfinansowaniu
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
11. Przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej z Beneficjentami Ostatecznymi na początku i na koniec
kursu
12. W terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadania dostarczyć do Zleceniodawcy następujące
dokumenty:
a) potwierdzone za zgodność kserokopie: wydanych zaświadczeń, dzienników zajęć,
b) oryginały przeprowadzonych ankiet,
c) oznaczone logotypami POKL, EFS podpisane przez uczestników oryginały list: obecności na
zajęciach,

skorzystania

z

cateringu/poczęstunku,

odbioru

materiałów

biurowych

i

szkoleniowych, potwierdzających odbiór zaświadczeń.
12. Fotograficznego dokumentowania przebiegu kursów i przekazania dokumentacji na płycie CD
lub DVD Zamawiającemu w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadania.
13. Przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) w zakresie przetwarzania danych osobowych osób
zakwalifikowanych do kursu.
14. Niezwłocznego informowania telefonicznie, a następnie na piśmie o zaistniałych przeszkodach
w realizacji programu zajęć.
15. Współdziałania z Zamawiającym w celu zapewnienia sprawno

przebiegu wykonywania

umowy.
16. Zapewnienie w czasie zajęć Beneficjentom warunków zgodnych z przepisami BHP.
17. Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji szkolenia na stronie www.inwestycjawkadry.pl.
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§7
Zamawiający ma prawo do:
1. Dokonywania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia kursów,
2. Odstąpienia od umowy i Ŝądania zwrotu przekazanych środków w przypadku nie wywiązywania
się Wykonawcy z warunków umowy.

§8
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. PrzedłoŜenia Wykonawcy listy uczestników wraz z danymi adresowymi.
2. W przypadku przerwania kursu przez uczestnika do 20 % zakresu realizacji zajęć, uzupełnienia
liczby uczestników projektu z listy rezerwowej i skierowania w jego miejsce kolejnej osoby.
3. Terminowego regulowania naleŜności za wykonywania przedmiotu umowy.
4. Przekazywania wszelkich informacji mogących mieć wpływ na sposób i zakres wykonywania
przedmiotu umowy

§9
Warunki finansowe
1. Zgodnie ze złoŜoną ofertą strony ustalają wynagrodzenie umowne Wykonawcy w wysokości
brutto …………… zł (słownie: ………………… złotych). W przypadku zwiększenia lub
zmniejszenia liczby osób skierowanych na kurs w/w kwota moŜe ulec proporcjonalnemu
zwiększeniu lub zmniejszeniu.
2. Zapłata za zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych, o których mowa w punkcie
1 jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. Zapłata wynagrodzenia

nastąpi

na podstawie faktury/rachunku

wystawionego

przez

Wykonawcę po odbiorcze prac, w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury wraz z
dokumentami, o których mowa w § 6 niniejszej umowy, jednakŜe nie wcześniej niŜ w terminie
7 dni od daty uruchomienia środków finansowanych przeznaczonych na ten cel. Za datę
uruchomienia środków uznaje się dzień, w którym środki te wpłyną z Instytucji Pośredniczącej
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na rachunek Zamawiającego. Zapłata dokonana zostanie na wskazany na fakturze rachunek
bankowy Wykonawcy.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony zgodnie ustalają, Ŝe Wykonawca nie będzie obciąŜał Zamawiającego odsetkami za
zwłokę w zapłacie naleŜności, o ile brak terminowej zapłaty powstanie z przyczyn niezaleŜnych
od Zamawiającego.
6. Strony zgodnie stwierdzają, Ŝe wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 wyczerpuje całkowicie
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy.

§ 10
Czas obowiązywania Umowy:
Przedmiot umowy będzie wykonywany w okresie od daty zawarcia umowy do dnia ……………….

§ 11
1. W przypadku niewykonania usługi lub jej części Zamawiającemu przysługuje prawo
zastosowania kar umownych w wysokości dwukrotnej ceny za niezrealizowaną usługę.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stornie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 9 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowa przez Zamawiającego z przyczyn niezaleŜnych od
Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty za wykonane usługi.
4. Zamawiający ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona moŜe, niezaleŜnie od
kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, z
wyłączeniem sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§ 12
Wykonawca jest obowiązany umoŜliwić Zamawiającemu oraz podmiotom uprawnionym w
zakresie kontroli i audytu wgląd w dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

§13
1. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie moŜe przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
2. Strony ustalają, Ŝe Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego wykonywać obowiązków
wynikających z niniejszej umowy za pośrednictwem osób trzecich.

§14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaŜności i będą dopuszczalne w granicach unormowania przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych.

§15
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 16
Wszelkie kwestie sporne, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej Umowy i
których Strony nie będą w stanie rozwiązać w drodze polubownej poddane zostaną rozstrzygnięciu
właściwego sądu.

§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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