Załącznik nr 5 do Zapytania - Wzór umowy
Znak postępowania:……………
Umowa Nr .....................................................
zawarta w dniu ………….2019 r. w Białymstoku pomiędzy: Miastem Białystok, NIP 966-211-72-20 –
reprezentowanym przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara
Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok:
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszych postanowieniach umowy Zamawiającym,
a
...................................................................................... z siedzibą w ………… ul. ………………….
wpisanym do ……………… prowadzonym przez ……………………. NIP ....................., REGON
…………………………….,
reprezentowanym przez:
1. ..................................................
zwanym w dalszych postanowieniach umowy Wykonawcą.
w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności
dotyczące Przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w związku z realizacją projektu pn. Chcę byś
mnie zrozumiał o nr RPO.03.01.02-20-0235/16 została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest ……………………………………………………………………………1
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania określony został
w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego .
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem ofertowym i uznaje je za podstawę do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szkolenia w miejscu wskazanym w swojej ofercie tj.
………………………………………………………………………………………………………...
5. Umowa realizowana jest w ramach projektu pt.: Chcę byś mnie zrozumiał o nr RPO.03.01.02-200235/16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 20142020,
§2
Zobowiązania Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem podanym przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny,
techniczny i fachowy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że kadra prowadząca szkolenia posiada wymagane w Zapytaniu
ofertowym kwalifikacje.
6. Szkolenia przeprowadzą trenerzy wskazani w załączniku nr 3 przez Wykonawcę.2
7. W wyjątkowych przypadkach niezależnych od Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego,
do realizacji zajęć będzie mógł zostać skierowany inny trener, który posiada co najmniej takie
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Właściwy zakres wynikający z wybranej oferty w odniesieniu do części zamówienia.
Dotyczy zakresu zamówienia wynikającego z Części V.

kwalifikacje jak wskazany w ofercie. Wykonawca w takiej sytuacji winien przekazać
Zamawiającemu wykaz zgodny z załącznikiem nr 3 dotyczący innego trenera. Skierowanie innego
niż wskazanych zgodnie z wyżej przedstawioną procedurą trenerów, będzie stanowić istotne
naruszenie postanowień umowy, co może spowodować konsekwencje określone w § 6 ust. 1
umowy.
8. Wykonawca ma obowiązek do zmiany trenera prowadzącego szkolenie na umotywowany wniosek
Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że wykonując umowę nie naruszy praw osób trzecich, w tym autorskich
praw osób trzecich.
10. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić i przekazać Zamawiającemu dokumenty związane
z realizacją niniejszej umowy, w takim zakresie i w taki sposób w jakim będzie to konieczne dla
Zalecającego w związku z jego zobowiązaniami wobec instytucji, z których pochodzą środki na
finansowanie przedmiotu umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne
uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy realizowanego
w ramach Projektu, o którym mowa w § 1 umowy.
§3
Zobowiązania Zamawiającego:
Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy.
2. Wyznaczenia do współpracy z Wykonawcą osób niezbędnych do bieżącego kontaktu
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Przekazania Wykonawcy logotypów instytucji współfinansującej zamówienie w celu
zamieszczenia ich na dokumentach i materiałach wykorzystywanych podczas realizacji przedmiotu
umowy.
4. Dostarczenia Wykonawcy najpóźniej w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy pełnej listy
uczestników kursu wskazanych przez Zamawiającego.
§4
Termin realizacji usługi - od dnia podpisania umowy do ….... maja 2020 r.
§5
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o ofertę
złożoną w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą
konkurencyjności wynosi łącznie: …………………………………… zł brutto (słownie:
………………………………… ………............…………………./100).
2. Wynagrodzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 20142020,
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku po realizacji umowy w wysokości odpowiadającej ilości przeprowadzonych
kursów, wpisanych w karcie pracy, dziennikach zajęć i potwierdzonych przez Koordynatora
projektu na podstawie przekazanych dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy.
4. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku nie wcześniej jednak i pod warunkiem przekazania środków finansowych przez
Instytucję Pośredniczącą.
5. Faktury będą wystawione na dane:
Nabywca: Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 966-211-72-20
Odbiorca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w
Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15-741 Białystok

6. Strony przyjmują, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 %
wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, za odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy.
2. W przypadku nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia
kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy
stwierdzony przypadek naruszenia postanowień umowy .
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§7
1. Zamawiający może rozwiązać umowę gdy:
a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji usługi w terminie bądź nie realizuje jej zgodnie
z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem.
b) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usługi i nie realizuje jej pomimo dodatkowego
wezwania na piśmie przez Zamawiającego,
c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty.
2. Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia lub niewykonania przez
Wykonawcę § 2 niniejszej umowy. W takim wypadku Zamawiającemu będzie przysługiwała kara
umowna określona w ust. 1. Odstąpienie może nastąpić w zakresie danej części zamówienia albo
całości umowy – wybór w tym względzie należy do Zamawiającego.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14 – dniowego terminu
wypowiedzenia. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
§8
Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie całokształtu
działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy:
a)
b)

Zamawiający – .......................tel. …………………...., kom ….…………… .
Wykonawca – ........................ tel. ................................, kom. ……...………. .
§9

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn określonych w art. 145 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1759 j.t.).
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać
w drodze negocjacji, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny właściwy dla Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Integralną część umowy stanowi:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do umowy),
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy),
c) wypełniony formularz: Doświadczenie Wykonawcy. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 3
do umowy),

d) wypełniony formularz: Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykaz
osób (załącznik nr 4 do umowy)
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca

