Znak sprawy: WT-I.2370.8 .2017

Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu

Istotne postanowienia umowy
„UMOWA nr …….

/2017”

zawarta w Katowicach, w dniu .................... 2017 r. pomiędzy:
KOMENDĄ WOJEWÓDZKĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH
ul. Wita Stwosza 36, 40 – 042 Katowice
reprezentowaną przez:
bryg. Jacka Kleszczewskiego – Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………...................... z siedzibą w ………………….., przy ul. …………........………., wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr ………………..
w Sądzie Rejonowym dla …………………, …………………..Krajowego Rejestru Sądowego,
Wpisaną/nym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
PESEL ……………………………, zam. : ul. ……………………………………………………
reprezentowaną przez Pana/Panią …………................................…………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy po upublicznieniu ogłoszenia o
zamówieniu pn.:
Realizacja szkoleń z zakresu umiejętności komunikacyjnych dla strażaków z województwa śląskiego.
na podstawie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j Dz. U. 2017 r.
poz. 1579) - została zawarta Umowa następującej treści:
§1

1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na realizacji szkoleń z zakresu
umiejętności komunikacyjnych dla strażaków z województwa śląskiego.

2.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający: opis przedmiotu zamówienia,
informację o odbiorcach szkolenia, czas trwania i sposób przeprowadzenia szkolenia, zakres
szkolenia, miejsce i formę przeprowadzenia szkolenia, a także obowiązki Wykonawcy, jak

również pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, materiałów szkoleniowych
oraz obowiązki Zamawiającego,
b) oferta Wykonawcy z dnia ……………... (data wpływu)
c) ogłoszenie o zamówieniu z dnia ………….. (data upublicznienia ogłoszenia)
d) merytoryczny program szkolenia z dnia ……………….(data wpływu),
§2
1.
2.

3.
4.
5.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w
terminie …………………...
Realizacja przedmiotu umowy będzie odbywała się w oparciu o merytoryczny program szkolenia
uwzględniający zakres szkolenia wskazany w przedmiocie zamówienia, sporządzony przez
Wykonawcę.
Program merytoryczny może podlegać modyfikacji. Modyfikacja te nie będą wymagały zawarcia
aneksu do umowy i następuje przez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę.
Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie OC prowadzonej działalności na kwotę min. …………….
Każdy uczestnik biorący udział w szkoleniu będzie ubezpieczony w zakresie NNW na kwotę min.
……………….
§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie /wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości …………….…..zł brutto (słownie brutto:……………………………), VAT
zw.
2. W przypadku zmniejszenia ilości uczestników udziału w szkoleniu, wynagrodzenie Wykonawcy
dotyczące świadczenia usług, o którym mowa w ust. 1, ulegnie stosunkowemu obniżeniu, pod
warunkiem, że Zamawiający poinformuje o powyższym Wykonawcę w formie e-maila na co najmniej 5
dni przed terminem świadczenia usługi.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytułu wykonania umowy.
§4
1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 będzie następowała przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po realizacji poszczególnego szkolenia
potwierdzonego protokołem.
Wartość poszczególnych szkoleń wynika z załącznika nr 9 do Ogłoszenia FORMULARZ CENOWY
2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest: uprzednie dokonanie formalności wymienionych w
szczegółowym opisie zamówienia, w tym:
a)
wydanie zaświadczeń dla uczestników o ukończeniu szkolenia,
b)
odbiór wykonania umowy bez zastrzeżeń w formie protokołu odbioru, który zostanie
sporządzony przez Zamawiającego.
3. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli w czasie realizacji przedmiotu
umowy. Kontrola może zostać przeprowadzona zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu
praktycznej realizacji szkolenia.
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2. Wykonawca
zobowiązuje
się
poddać
kontroli
dokonywanej
w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia.

przez

Zamawiającego

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia, w terminie określonym w wezwaniu.
§6
1.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w następujących przypadkach:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1
b) niewykonania przedmiotu umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w §3 ust.1,
c) za nienależyte wykonanie usługi w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w §3 ust.1.

2.

Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację usługi niezgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz nieprawidłowości we
wszelkich wymaganych niniejszą umową i przekazanych Zamawiającemu dokumentach.

3.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa
cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§7

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przez osoby wskazane w wykazie osób zał. nr 5, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
2. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust.1 osób w trakcie wykonywania
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy wykształcenie i doświadczenie
proponowanych osób będą równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia wymaganych
przez Zamawiającego na etapie wyboru wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga odrębnego aneksu do
umowy.
3. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa
w ust. 2, nie później niż 5 dni przed planowanym dopuszczeniem do udziału tej osoby w wykonywaniu
przedmiotu umowy. Powyższe nie dotyczy udokumentowanych zdarzeń o charakterze losowym.
4. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie
traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy.
5. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, do wykonania niniejszej
umowy innych osób, niż wskazane w wykazie, o którym mowa w ust.1, stanowi podstawę odstąpienia
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie może
nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia biegu terminu uprawniającego do
odstąpienia.
§8
1. Strony zobowiązują się w czasie trwania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do
zachowania poufności co do informacji, które powzięły w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy oraz informacji ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych,
dotyczących wykonywanego zamówienia, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich

3

źródła, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią
informacje poufne.
2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia
referencji dla Wykonawcy. Klauzulą poufności nie są również objęte informacje dostępne ze źródeł
publicznych ani też informacje, których ujawnienie jest wymagane prawem.
§9
1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się:
1) ze strony Zamawiającego: ……………......, tel. …………………, e-mail: …………
2) ze strony Wykonawcy:…………….., tel. …………., e-mail: ……………………….
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie
stanowi zmiany treści umowy.
3. Zmiany osób wymienionych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy i stają się skuteczne z chwilą
zawiadomienia drugiej Strony o zmianie.
§ 10
1. Wszystkie informacje przekazywane w ramach umowy będą przesyłane pisemnie lub drogą
elektroniczną.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, będą przekazywane:
a) do Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
ul Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice
tel. 32 621 51 10; fax 32 621 51 10
adres mailowy: straz@katowice.kwpsp.gov.pl
b)

do Wykonawcy : ……………………………………………………………..

3. W przypadku zmiany danych teleadresowych do doręczeń powyższych zawiadomień, każda ze Stron
powiadomi
o
tym
drugą
Stronę
na
piśmie,
z
odpowiednim
wyprzedzeniem.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku doręczenia dokonane na poprzednie dane teleadresowe
uznaje się za skuteczne.
§ 11
1.

2.

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany treści umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych,
zmianę miejsca przeprowadzenia szkolenia, co może być spowodowane względami
organizacyjnymi,
c) zmniejszenia liczby uczestników szkolenia z powodów organizacyjnych lub z powodu rezygnacji
kandydata z udziału w szkoleniu z przyczyn losowych,
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także
w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
a)
b)

3.
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b)

c)
d)

konieczność
wprowadzenia
zmian
będzie
następstwem
zmian
wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami
nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie,
konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu
Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej,
wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a
zmiana
będzie
umożliwiać
usunięcie
rozbieżności
i
doprecyzowanie
umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.
§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w
jeden dla Zamawiającego.

dwóch

.................................................
Zamawiający

jednobrzmiących

egzemplarzach:

jeden

dla

Wykonawcy,

................................................
Wykonawca
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