Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością
załącznik nr 7

Wzór umowy /…../……../2012
(dotyczy ZADANIA NR 1 ÷ 2)
zawarta w Tychach w dniu …………….. 2012 r. pomiędzy:
Zespołem Szkół nr 7 w Tychach, mającą swoją siedzibę w /43-100/ Tychach, przy
ul. Browarowej 1a, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
……………………………………………
NIP: 646-236-91-68 REGON: 000201218
a
…………………………………………….. zamieszkałym / z siedzibą w /………/
…..………………… przy ul. …………………, wpisanym do ewidencji: Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonym przez Oddział Centralnej Informacji KRS w ………………………..
pod nr ………………... w dniu …………….. / Działalności Gospodarczej pod nr
………………………………, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowany przez:
1. …………………………………
2. …………………………………
NIP: ………….………….

REGON: …………………….

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego w dniu ………… 2012 r. wyboru
oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o
następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający powierza wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt 2 niniejszego
paragrafu, a Wykonawca niniejszą umowę zobowiązuje się wobec Zamawiającego
wykonać zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, złożoną ofertą Wykonawcy oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i realizacja autorskiego programu nauczania
ukierunkowanego na przedmioty zawodowe dla uczniów Technikum nr 6 w Zespole
Szkół nr 7 w Tychach, pn. „Zaczarowany świat słodkich dekoracji” / „Finezyjne owocowo
– warzywne dekoracje stołów okolicznościowych” w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego „Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością”.
3. Szczegółowy zakres i wykonanie przedmiot umowy określa Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
4. Nomenklatura - Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 80 21 00 00-9 - Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły
średniej.
5. Wykonawca dysponuje pełną swobodą wyboru metod realizacji dzieła.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej do nieograniczonego
korzystania z dzieła od dnia odbioru dzieła.
§ 2.
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania
umowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy wymagany do dnia 31.05.2013 r.
3. W ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy wyznacza się jako nieprzekraczalną
datę oddania autorskiego programu, o którym mowa w § 1 umowy.
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4. Forma przekazania dzieła – plik elektroniczny na nośniku trwałym (płyta CD) w
formacie edytowalnym.
§ 3.
1. Terminy realizacji umowy mogą ulec zmianie w przypadku:
1.1. okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej
staranności,
1.2. z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
1.3. z powodu działania siły wyższej,
2. W wypadkach wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający lub
Wykonawca winien wystąpić z porozumieniem dodatkowym do umowy.
3. Wymaga się, aby zmiana terminu umownego po obustronnym uzgodnieniu
wprowadzona została do umowy w trybie aneksu podpisanego przez obie Strony.
§ 4.
1. Wynagrodzenie w ramach projektu jest współfinansowane z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w przyjętej ofercie w łącznej kwocie: brutto:
……………….. zł. w tym podatek od towarów i usług /VAT/, (słownie:
……………………………………………………….. i ……/100).
3. Cena jednej godziny zajęć dydaktycznych: brutto: ……………….. zł. w tym podatek
od towarów i usług /VAT/, (słownie: ……………………………………….. i ……/100).
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie
narzuty, w tym składki ZUS, łącznie ze składkami, do zapłaty których, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązany jest Zmawiający.
5. Na kwoty, o których mowa w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, będące tzw.
wynagrodzeniem ryczałtowym składają się ceny wraz z podatkiem VAT za
poszczególne elementy zamówienia, wyszczególnione w Formularzu ofertowym
Wykonawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
6. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu.
7. Nie przewiduje się możliwości wzrostu ceny przedstawionej w Formularzu ofertowym
Wykonawcy przez okres obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8
niniejsze paragrafu.
8. Wynagrodzenie określone w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu zostanie zmienione
wyłącznie w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
§ 5.
Strony postanawiają, że Zamawiający rozliczać będzie przedmiot umowy w terminie
płatności, przelewem na konto bankowe Wykonawcy, fakturami częściowymi VAT:
a) dla zadania 1 i 2 płatności będą dokonywane: czerwiec 2012 , grudzień 2012 oraz
maj 2013 (3 płatności).
2. Wynagrodzenie wypłacone będzie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
zakończenia kolejnego miesiąca po przedstawieniu stosownego rachunku oraz
miesięcznej karty czasu pracy.
1.
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3. Kwota wynagrodzenia będzie równa iloczynowi godzin przeprowadzonych wykładów,
udokumentowanych miesięczną kartą czasu pracy oraz stawki godzinowej określonej
w § 4 ust. 3 umowy.
4. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, jeśli data przelewu środków z konta
Zamawiającego mieści się w terminie płatności.
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury VAT Wykonawcy przysługuje prawo do
naliczenia odsetek ustawowych.
§ 6.
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za:
1.1. wykonanie umowy jest ……………………………………………………………
1.2. odbiór programu jest: ……...…………………………………………………………
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za:
1.1. wykonanie umowy jest …………………………………………………………..

1.
2.
3.

§ 7.
Wykonawca oświadcza, że posiada dla realizacji umowy niezbędną wiedzę
i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.
Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wykonywany z należytą
starannością.
Wykonawca oświadcza, iż spełnia definicję personelu projektu w rozumieniu
Wytycznych w zakresie kwalifikacji wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki z dnia 15 grudnia 2011 r.
§ 8.
Strony zastrzegają, iż z tytułu nieterminowego lub niewłaściwego wykonania przedmiotu
umowy stosowane będą kary umowne, naliczane w następujących wypadkach
i wysokościach:

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
b. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całości
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% od całości wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 9.
Wykonawca może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizację części dzieła innym
osobom spełniającym wymagania podstawione w SIWZ.
§ 10.
Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
§ 11.
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w okolicznościach
wymienionych w treści Kodeksu cywilnego.
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2. Dodatkowo Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie:
art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić do umowy po upomnieniu, za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar
umownych, gdy:
4.1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, z podaniem
ostatecznego terminu rozpoczęcia lub kontynuowania usługi,
4.2. Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację usług.
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych w
szczególności jeżeli:
5.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury miesięcznej mimo
dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie do 30 dni od upływu terminu na zapłatę
faktury, określonego w niniejszej umowie,
5.2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12.
Siła wyższa:
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań niniejszej umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania nastąpiło w skutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu
i ustaniu.
3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na
nią.
§ 13.
1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1.1. zmian termin umowy opisanych w § 3 niniejszej umowy
1.2. zmiany przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wysokości stawki
VAT,
1.3. zmiany osób przedstawionych w § 6 niniejszej umowy.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 14.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały
przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę.
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3. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu
doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.
§ 15.
Strony deklarują, że w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji
lub wykonania niniejszej umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu
polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa wyżej nie
doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania
do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 16.
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy,
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
§ 17.
Umowę niniejszą sporządzono w (2) dwóch
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

jednobrzmiących egzemplarzach, po (1)

Zamawiający:

Wykonawca:

…………………………...……
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