Załącznik nr 4 do zaproszenia do składania ofert

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ………………………. w Strzegowie pomiędzy Gminą Strzegowo z siedzibą w
Strzegowie przy ul. Plac Wolności 32, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Strzegowo
- mgr inż. Wiesława Zalewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Radosława Wiśniewskiego
zwaną dalej w umowie Zamawiającym,
a
...............................................................................................................
z siedzibą w ............................................................................................................... *wpisaną/ym
do .........................., prowadzonego przez ...................................................... pod nr
................................ zwaną/ym dalej “Wykonawcą”,
reprezentowaną/ym przez: - ...............................................................
NIP .....................................,
została zawarta umowa następującej treści:
Umowę zawarto zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) z wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w odpowiedzi na
zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
poniżej progu 30 000 euro na usługę merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń.
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi, której przedmiotem jest usługa
merytorycznego opracowania i przeprowadzenia szkoleń.
2. Szczegółowe minimalne wymagania dotyczące szkoleń podano w załączniku Nr 2 do SIWZ –
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część umowy.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminach: zakończenie przedmiotu umowy ustala
się do dnia 31.12.2019 r. Faktyczny termin wykonania zamówienia to data zakończenia
szkoleń zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.
§2
Zajęcia będą odbywały się soboty lub inne dni wolne od nauki. W związku z tym osoby
wykonujące przedmiot zamówienia powinny posiadać pełną dyspozycyjność w miejscach
realizacji zamówienia.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
1) prowadzenia dokumentacji szkoleń, a w szczególności list obecności i innych dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego.
2) terminowego, zgodnego z uzgodnionym z harmonogramem rozpoczynania i kończenia
zajęć.
3) powiadamiania Zamawiającego, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich
odstępstwach od ustalonego harmonogramu szkoleń oraz terminach zajęć zastępczych, zaś
w przypadku nieobecności niemożliwych do przewidzenia – natychmiastowego
informowania o nich Zamawiającego
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1. Zamawiający udostępni Wykonawcy sale wykładowe spełniające odpowiednie wymagania na
potrzeby szkoleń,.
2. Zamawiający zastrzega sobie:
1) Prawo kontroli przebiegu realizacji zadań objętych przedmiotem niniejszej umowy,
2) Prawo dostępu do wszelkiej dokumentacji związanej z wykonywanym zamówieniem,
a Wykonawca zobowiązuje się do jej udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego
i właściwych organów kontrolnych.
§4
1. Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego
zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.
2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.
3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem
Podwykonawców (Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w
takim samym stopniu, jak to by były jego własne.
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§5
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie
ryczałtowe ryczałtowe w wysokości: netto ……….………… zł (słownie:
…………………………….), a z ….. % podatkiem od towarów i usług na kwotę
…………………………..zł (słownie: ……………………..).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca
poniesie w związku z wykonaniem umowy.
Podstawą płatności wynagrodzenia będzie sprawozdanie Wykonawcy określające m.in. liczbę
przepracowanych szkoleń podpisane przez prowadzącego zajęcia i wyznaczonego
przedstawiciela Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury, stanowiącej podstawę do zapłaty wynagrodzenia, płatnej przelewem na
rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawcę.
W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub
postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej lub podpisania noty
korygującej.
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w
terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców,
których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na
rzecz tych podwykonawców.
Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 6 przyjmuję się datę uznania rachunku
podwykonawcy.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach.
4. W przypadku określonym w ust. 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej już części umowy.
5. Poza postanowieniami ust. 3 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) Wykonawca, pomimo dwóch pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje
zobowiązań wynikających z umowy lub w rażący sposób zaniedbuje ich wykonywanie,
2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy
lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu,
3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
§7
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) Zmiana stawki podatku VAT,
2) Zmiana osób wskazanych w umowie występujących zarówno po stronie Zamawiającego,
jak i Wykonawcy nastąpi wyłącznie w przypadku pisemnego uzasadnienia,
3) Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie
terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy okoliczność, skutkująca brakiem możliwości wykonania
przedmiotu umowy w określonym czasie.
4) Warunki oraz termin płatności, w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego,
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.§8
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych nie stanowią inaczej.
Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały
się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane
zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Zaproszenie do składania ofert, oferta Wykonawcy, dokumenty składane przed podpisaniem
umowy stanowią integralną część niniejszej umowy.
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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