Projekt

Umowa Nr …/………
zawarta w Poniatowej w dniu ………………… r.

pomiędzy:
Powiatem Opolskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą
w Poniatowej [ul. 11-go Listopada 5, 24-320 Poniatowa], reprezentowanym przez:
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej: Panią
Krystynę Piłat,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………..........................................

zam.

w

.............................

[.........................., .......................................] legitymującym się dowodem osobistym nr ...........................
wydanym

przez

.......................................................,

prowadzącym

działalność

gospodarczą

pod

firmą ................................................................................... [...................., ...................] wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym NIP nr ...................................,
REGON: ................
lub
…………………………………………………………………………Spółką

………………

z

siedzibą

w ………………. [ul. …………….., …-….. …………..], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w ……………….. …….. Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS ………………….., NIP …….-….-…..-…….., REGON …………………….,
reprezentowaną przez ……………………… - ………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej: „Wykonawcą",

o następującej treści:
Niniejsza Umowa zawarta zostaje na podstawie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, stanowiącej
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, złożonej w trybie wystosowanego przez Zamawiającego zapytania
ofertowego z dnia 16 października 2017r., znak: FK.3321-9/2017, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy.
§1
1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
świadczenie usług polegających na poprowadzeniu szkolenia pt.: „Rozmowy na trudne tematy. Jak
przeprowadzić z dzieckiem przebywającym w pieczy zastępczej rozmowę na tematy związane z jego sytuacją życiową”

dla rodziców zastępczych z terenu powiatu opolskiego oraz pracowników powiatowego centrum pomocy
rodzinie.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, a także legitymuje się
odpowiednimi uprawnieniami pozwalającymi mu na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.
Jednocześnie oświadcza, iż spełnia także wszelkie warunki i posiada wszelkie uprawnienia przewidziane
w obowiązujących przepisach prawa dla prowadzenia tego typu działalności.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy fachowo i przy uwzględnieniu najwyższej
staranności, zgodnie z obowiązującymi w tej dziedzinie zwyczajami i standardami oraz przy wykorzystaniu
całej swojej wiedzy fachowej i najlepszej woli, posługując się wyłącznie osobami posiadającymi
odpowiednie kwalifikacje oraz z dbałością o interesy Zamawiającego, także uczestników szkolenia.
Wykonawca oświadcza ponadto, że jest odpowiednio profesjonalnie przygotowany oraz posiada stosowne
doświadczenie w świadczeniu usług objętych Umową. Ponadto, przy wykonywaniu niniejszej Umowy
Zleceniobiorca zapewnia, że będzie uwzględniał wskazówki i uwagi Zleceniodawcy odnośnie organizacji
i realizacji przedmiotu Umowy.
§2
1. Strony zgodnie oświadczają, że szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy,
to jest „Zapytanie ofertowe”.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona świadczenie objęte przedmiotem Umowy, o którym mowa w ustępie
poprzedzającym, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie oraz zgodnie ze złożoną przez
siebie ofertą z dnia ………….. r., stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania i udostępniania Zamawiającemu rzetelnych informacji
i wyjaśnień oraz przedkładania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów w okresie
obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu, na każde jego żądanie, o ile informacje, wyjaśnienia
bądź dokumenty będą miały związek z wykonaniem przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania Umowy, zobowiązuje się przedstawić
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy program szkolenia. W przypadku jakichkolwiek uwag
Zamawiającego do tego programu, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te uwagi i przedłożyć
program do akceptacji.
5. Strony zgodnie ustalają, że zaakceptowany przez Zamawiającego program, o którym mowa w ustępie
poprzedzającym, stanowi warunek przystąpienia do realizacji Umowy, zaś jego brak poczytany zostanie za
niewykonanie Umowy przez Zamawiającego, bądź podstawę do odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§3
Wykonawca wykona przedmiot Umowy w dniu ……………r.
§4
1. Strony zgodnie ustalają, że za należyte wykonanie przez Wykonawcę całości świadczeń i obowiązków
składających się na przedmiot Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie ………… zł (słownie: ………………………………..) brutto. Usługa edukacyjno – szkoleniowa
będzie miała charakter kształcenia zawodowego i będzie w całości finansowana ze środków publicznych, a

zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. Z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.) podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
2. Wykonawca oświadcza, że kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 w całości wyczerpuje jego roszczenia
z tytułu wykonania Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w
czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów usług będących jej przedmiotem.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania Umowy.
4. Kwota wynagrodzenia płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu
faktury VAT/rachunku. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku będzie oświadczenie Zamawiającego
o zrealizowaniu przedmiotu Umowy, w tym w szczególności programu szkolenia oraz podpisana przez
uczestników imienna lista uczestników szkolenia.
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT/rachunku w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT/rachunku. Za datę zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego
w banku prowadzącym jego rachunek.
§5
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników szkolenia na co najmniej 5 dni poprzedzających
termin jego przeprowadzenia.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia szkolenia,
dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.
§6
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania
lub nienależytego wykonania obowiązków wchodzących w zakres przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.
§7
Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji Umowy w jej pełnym zakresie i w każdym czasie jej trwania, w
szczególności zaś w zakresie przebiegu i sposobu organizacji szkolenia, oraz przestrzegania ochrony danych
osobowych uczestników.
§8
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, odstąpienie od Umowy w tym
wypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w
takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego

z tytułu wykonania

części Umowy,
b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, bądź też nie uzyskał akceptacji programu,
stosownie do § 2 ust. 4 i 5 niniejszej Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.
§9
1. Wykonawca w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków objętych Umową
może zostać obciążony przez Zamawiającego karą umowną w wysokości:
a) 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy – w przypadku odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy – w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, w tym w
szczególności w przypadku niezrealizowania programu szkolenia,
c) 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu
Umowy w stosunku do terminu szkolenia ustalonego w trybie określonym w § 3 Umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość
maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu stawki
podatku VAT wynoszącej 23%.
4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych przypadkach
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach
wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych
określonych w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze
Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych
podstawach.
5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy
dzień opóźnienia.
§ 10
Strony postanawiają, że cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bądź z nią związanych,
wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Umowa stanowi całość porozumienia Stron i zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne
porozumienia pomiędzy Stronami, ogólne warunki umów którejkolwiek ze Stron nie znajdują zastosowania.
3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zawarcia przez Strony
formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory związane z interpretacją oraz wykonywaniem Umowy będą w pierwszej kolejności
rozstrzygane w drodze porozumienia pomiędzy Stronami. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór
rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Integralną część Umowy stanowią wszystkie załączniki do Umowy.
6. Niniejszą Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy z dnia ……………..,
2. Zapytanie ofertowe z dnia 16 października 2017r., znak: FK.3321-9/2017,

ZAMAWIAJĄCY

_____________________________

WYKONAWCA

_____________________________

