OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY 2

UMOWA NR ZSTIO ……/…./2018
Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe (zwanych
dalej: kursami) dla uczniów technikum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.
K. Gzowskiego w Opolu biorących udział w projekcie 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo
zawodowe bliżej rynku pracy 2” – Fotowoltaika - podstawy stosowania systemów PV
(Photovoltaic).
zawarta w dniu ……...05.2018 r. w Opolu pomiędzy:
Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu
reprezentowanym przez: Zdzisława Ślempa – Dyrektora Zespołu Szkół
zwanym w treści umowy jako „Zamawiający”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegająca na zorganizowaniu Fotowoltaika podstawy stosowania systemów PV (Photovoltaic) dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu (klasa w zawodzie technik weterynarii) w
ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy realizację zamówienia
pn.: Organizacja i realizacja kursów nadających dodatkowe uprawnienia zawodowe (zwanych
dalej: kursami) dla uczniów „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2” –
Fotowoltaika - podstawy stosowania systemów PV (Photovoltaic) dla 60 uczniów, w
ramach Poddziałania9.2.1 „Wsparcie kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI KURSU
1.

W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do organizacji
i realizacji kursu – nadającego dodatkowe uprawnienia zawodowe, umożliwiającego
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla
wybranych uczniów technikum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K.
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2.
3.
4.

5.

Gzowskiego w Opolu. Szczegóły realizacji zadania określa szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do opracowania szczegółowego programu kursów
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wykonywał osobiście lub przy
pomocy podwykonawców.
Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje niezbędne do należytego
wykonania przedmiotu umowy oraz akredytację odpowiedniej jednostki certyfikującej
wymaganej przy świadczeniu kursu wymienionego w § 1.
Wykonawca oświadcza, że nie jest beneficjentem w ramach projektu nr RPOP.09.02.0116-028/15 pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”.
§3
TERMINY

1.

2.

3.
4.

Wsparcie w formie kursów zostanie udzielone uczniom uczestniczącym w projekcie
„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, realizowanym w ramach
poddziałania 9.2.1 „Wsparcie kształcenia zawodowego” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, będzie udzielane w terminie i na zasadach
określonych w załącznikach nr 1 oraz 2 do niniejszej umowy, w okresie od dnia zawarcia
umowy do 28.06.2018 r.
Terminy wykonywania poszczególnych czynności związanych z przedmiotem
zamówienia będą konsultowane z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów potwierdzających
realizację przedmiotowego kursu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku
następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym
ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu, a także do stosowania
oznaczeń Unii Europejskiej na wszelkich używanych materiałach.
§4
WYNAGRODZENIE

1.

Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
stanowiące iloczyn liczby uczestników, którzy ukończyli kurs i ceny jednostkowej brutto
(stawki) za jednego uczestnika kursu z uwzględnieniem postanowień ust. 5 – 7.

2.

Cena jednostkowa brutto (stawka) jest ceną wskazaną w ofercie Wykonawcy za jedną
osobę i wynosi ………………………zł (słownie:……………………………………….. złotych).

3. Całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy nie może przekroczyć
kwoty brutto ………………………. zł (słownie: ……………………………………………… złotych).
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4.

Zamawiający gwarantuje, że zapłaci za 60 uczestników.

5.

W przypadku, gdy uczeń skierowany na kurs zrezygnuje z dalszego uczestnictwa
w zajęciach, a kurs nie został zrealizowany w części większej lub równiej 15% czasu jego
trwania (licząc stosunek zrealizowanych i niezrealizowanych godzin zajęć), Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w zastępstwie rezygnującego ucznia innego
ucznia, któremu będzie przysługiwać prawo do uczestnictwa w dalszej części kursu
na zasadach identycznych dla pozostałych słuchaczy.

6.

W przypadku, gdy uczeń skierowany na kurs zrezygnuje z dalszego uczestnictwa
w zajęciach, a kurs został zrealizowany w części większej niż 15%, ale mniejszej lub
równiej 50% czasu jego trwania (licząc stosunek zrealizowanych i niezrealizowanych
godzin zajęć), grupa zostaje pomniejszona o osobę rezygnującą, zaś Wykonawcy
za dotychczasowe przeszkolenie osoby rezygnującej będzie przysługiwać 50%
wynagrodzenia stanowiącego równowartość jednostkową ceny wskazanej w ust. 2.

7.

W przypadku, gdy uczeń skierowany na kurs zrezygnuje z dalszego uczestnictwa
w zajęciach, a kurs został zrealizowany w części większej niż 50% czasu jego trwania
(licząc stosunek zrealizowanych i niezrealizowanych godzin zajęć), grupa zostaje
pomniejszona o osobę rezygnującą, zaś Wykonawcy za przeszkolenie osoby rezygnującej
będzie przysługiwać wynagrodzenie ustalone dla pierwotnego składu grupy.

8.

Wynagrodzenie, o którym mowa w powyższych ustępach, obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

9.

Wysokość wynagrodzenia jest niezmienna przez cały okres realizacji Umowy.

10. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci w terminie 14 dni
od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub innego
dokumentu księgowego.
11. Podstawą do wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu księgowego będzie
protokół odbioru, potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy,
sporządzony po zakończeniu realizacji kursu i podpisany przez dyrektoraZSTiO: Zdzisława
Ślempa - Zamawiającego.
12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze lub innym dokumencie księgowym.
13. Strony przyjmują, że datą zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
14. W związku z tym, że stroną niniejszej Umowy jest Miasto Opole, a świadczenia nią
objęte są realizowane przez Wykonawcę na rzecz Zespołem Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu jako wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej Województwa Opolskiego w fakturze VAT (fakturach,
dokumentach księgowych) należy każdorazowo zamieścić następujące dane:
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Nabywca:
MIASTO OPOLE
Rynek Ratusz
45-015 Opole
NIP 7543009977

Odbiorca:
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. K. Gzowskiego w Opolu ul J. Hallera 6
45-867 Opole

§5
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 3,
2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:
a) w przypadku niedochowania minimalnej liczby godzin i czasu trwania kursu –
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3, za każde
naruszenie
b) w
przypadku
niedochowania
minimalnych
warunków
określonych
dla infrastruktury szkoleniowej – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 3, za każde naruszenie
c) w przypadku zaniechania lub nienależytego prowadzenia dokumentacji kursów w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3,
d) w przypadku niezapewnienia badań lekarskich (jeśli są wymagane dla kursu
określonego w § 1) lub ubezpieczenia uczniom uczestniczącym w kursach
- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 3, za każde
naruszenie
e) w przypadku niezapewnienia innych świadczeń na rzecz ucznia, określonych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz naruszenia innych postanowień
umowy lub załączników nr 1 i 2 - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 3, za każde naruszenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni
od
otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego przy czym za
dochowanie formy pisemnej strony uważają także przesłanie wezwania na
adres emailjkrzyzewska@topfarms.pl
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego
mu wynagrodzenia bez odrębnych wezwań i powiadomienia.
4.

Zamawiający ma prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadzie
wynikającej z art. 471 Kodeksu cywilnego.
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5.

6.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2016 poz. 922) oraz zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie
przetwarzanie danych osobowych uczestników kursu.
Wykonując przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego,
starannego i profesjonalnego działania oraz do realizacji projektu zgodnie z przepisami
prawa polskiego, wspólnotowego i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi realizacji
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcyzwiązanych
z realizowanym projektem, w tym dokumentów rzeczowo-finansowych, nakażdym
etapie realizacji Umowy.
§6
WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy także w następujących okolicznościach:
1) nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy lub przerwania ich wykonania,
2) wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
w sposób nienależyty, pomimo wezwania do poprawy w wykonywaniu tych
obowiązków,
3) likwidacji działalności Wykonawcy,
4) innego rażącego naruszenia obowiązków określonych w umowie mimo jednokrotnego
wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiązków.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2 Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie.
4. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.
§7
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej Umowy, gdy:
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1) wystąpią okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed zawarciem Umowy
nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron w takim wypadku dopuszcza się
zmianę terminu realizacji Umowy oraz ilości uczestników,
2) wystąpią okoliczności na skutek działania siły wyższej lub zdarzeń losowych,
a w szczególności pożaru, powodzi, wypadku komunikacyjnego, stanu klęski
żywiołowej lub innej sytuacji na której zaistnienie nie miały wpływu Strony
– w takim wypadku dopuszcza się zmianę terminu lubmiejsca realizacji umowy
z zastrzeżeniem, iż nowe miejsce będzie spełniać wymogi zawarte w załączniku
do umowy.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy sporne, wynikłe z zastosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wynikające z warunków
realizacji projektu.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
4. Załącznikami do niniejszej umowy są:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
b) Szczegółowy program kursu – Załącznik nr 2
c) Wykaz podwykonawców (jeżeli dotyczy).

……………………………..
WYKONAWCA

……………………………….…
ZAMAWIAJĄCY
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