Załącznik nr 4 do ZP.271.2.14.2019

Wzór umowy
Umowa Nr ZP. 272.2.14.2019
zawarta w dniu ………………… roku w Gostyninie pomiędzy:
Gminą Miasta Gostynina, z siedzibą w Gostyninie, ul. Rynek 26, NIP 971-06-64-961, zwaną
dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Pawła Witolda Kalinowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Pani Bożeny Sokołowskiej
a
………………………………………………………………………………………………………
KRS: …………………………..., NIP: …………………., REGON: ……………………...
reprezentowanym
przez
…………………………………………………………………….,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z trzech
Szkół Podstawowych na terenie miasta Gostynina: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii
Krajowej w Gostyninie, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,
Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie, w ramach
projektu pn.: „Przyszłość zaczyna się dziś”, współfinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.
Przedmiotem umowy jest „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych"
2. Umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu stanowi integralną część
umowy.
4. Program Szkolenia zostanie przedstawiony przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Szkolenia zgodnie z przedstawionym Programem
Szkolenia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia znakiem Unii Europejskiej, barwami
Rzeczpospolitej Polskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
(wzór zostanie udostępniony przez Zamawiającego) dokumenty i materiały dla osób
uczestniczących w Szkoleniu, np. zaświadczenia, certyfikaty, materiały informacyjne,
programy, listy obecności.
7. Wykonawca będzie prowadził listę obecności na Szkoleniu zgodnie z formatem przekazanym
przez Zamawiającego i przekaże ją Zamawiającemu po skończonym Szkoleniu.
8. Oryginał certyfikatów oraz materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom Szkolenia.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię certyfikatów potwierdzoną za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
10. Uczestnik Szkolenia to osoba, która uczestniczyła w pełnym Szkoleniu i nabyła kompetencje.
Wykonawca nie ma obowiązku przekazywania certyfikatu, ani materiałów szkoleniowych
osobom, które nie uczestniczyły w Szkoleniu lub uczestniczyły w Szkoleniu w niepełnym
zakresie.
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11. Wykonawca przeprowadzi egzamin lub inną formę sprawdzającą nabycie umiejętności
wykorzystania innowacyjnych metod nauczania w nauczaniu przedmiotowym, na podstawie
wyników których weryfikowany będzie stopień nabycia przez uczestnika projektu zakładanych
kompetencji.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn podczas realizacji przedmiotu umowy.
13. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz niezbędną wiedzę w
zakresie realizacji prac objętych umową.
14. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo z należytą
starannością oraz chronić interesy Zamawiającego.
15.Wykonawca zobowiązany jest do informowania uczestników Szkolenia, że Szkolenie jest
współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
§2
Termin realizacji
Zamówienie zostanie wykonane w okresie: grudzień 2019, zgodnie z terminem wskazanym w
Opisie przedmiotu zamówienia.

1.
2.
3.

4.
5.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączna kwota wynagrodzenia
ryczałtowego w wysokości: ………………… (słownie …………………………..……………
……………………………………….….…) zł brutto.
Wynagrodzenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –
2020.
Należyte wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzane protokołem zdawczo –
odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Koordynatora Projektu u Zamawiającego i
stanowi podstawę do zapłaty wystawionej faktury/rachunku
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty wpływu do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 3.
Jeżeli wykonawca będzie osobą fizyczną, wynagrodzenie należne wykonawcy wypłacone
będzie po pomniejszeniu o należne zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenie społeczne,
składki pracodawcy i inne obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami.

§4
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych
osobowych, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2.Wykonawca podpisze z Zamawiającym odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych – dotyczy wykonawców będących podmiotami/ osobami fizycznymi prowadzących
działalność gospodarczą.
3. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy – dotyczy wykonawców będących osobami
fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.
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§5
Klauzula poufności
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy.
§6
Kary umowne, odstąpienie od umowy
1. Strony zobowiązują się wykonywać niniejszą umowę z należytą starannością i sumiennością.
2. Zamawiający ma prawo do:
a) monitorowania przebiegu świadczonej usługi,
b) dokonania kontroli przebiegu i sposobu świadczenia usługi w celu sprawdzenia należytego
wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w
szczególności pod kątem rzetelności, terminowości i kompletności,
c) wezwania Wykonawcy do przedstawienia wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu
umowy, w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego wątpliwości/niejasności
dotyczących przedmiotu umowy.
3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy,
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, nie
więcej jednak niż łącznie 40% tego wynagrodzenia.
4. Za nienależyte wykonanie umowy strony uznają w szczególności:
1) wykonanie przedmiotu umowy bez należytej staranności,
2) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe złożenie dokumentów
wymaganych celem rozliczenia dofinansowania,
3)wykonanie przedmiotu umowy przez osoby nie posiadające stosownej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
7. W razie wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca, po uprzednim
wezwaniu, nie zrealizuje któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z § 1 umowy, w
terminie 30 dni od kiedy Zamawiający dowiedział się o braku realizacji któregokolwiek ze
zobowiązań.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40%
całkowitego wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy, w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o przypadku rażącego naruszenia
postanowień umowy lub jej niewykonania. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający
uprawniony jest do żądania kary umownej w wysokości 40% wynagrodzenia brutto.
11. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.
12. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za 10 dniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli
druga Strona w sposób rażący naruszy jej warunki, po uprzednim wezwaniu w formie pisemnej
do zaprzestania stwierdzonych naruszeń w terminie 3 dniowym.
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§7
Prawa autorskie
Wszelkie materiały oraz dokumenty związane z projektem powstałe w trakcie realizacji
przedmiotu umowy stworzone przez Wykonawcę stają się własnością Zamawiającego i służyć
będą m.in. sprawozdawczości i dokumentacji przebiegu realizacji projektu względem
umocowanych podmiotów.
Zamawiający informuje, że materiały i dokumenty związane z projektem powstałe w trakcie
realizacji przedmiotu umowy mogą być przeznaczone do publikacji i mogą one być
przedmiotem upowszechnienia. Wszelkie dane przeznaczone do publikacji muszą być
uprzednio zweryfikowane przez Wykonawcę, który może zgłosić poprawki do tekstu, w celu
zapewnienia, iż publikowane dane są jasne, dokładne i w żaden sposób nie wprowadzają
odbiorcy tekstu w błąd.
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy
przeniesienia całości autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do
udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w
czasie korzystania i rozporządzania utworami wytworzonymi w trakcie wykonywania usług w
ramach niniejszej umowy przez Wykonawcę i jego pracowników/podmioty zaangażowane w
realizację usługi (o ile takie powstaną).
Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, będzie obejmowało wszystkie znane w chwili
zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych pola eksploatacji.

§8
Zmiany umowy
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem
nieważności.
2. W uzasadnionych przypadkach termin szkolenia może ulec zmianie. Wykonawca powiadomi
Zamawiającego o nowym terminie. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z
Zamawiającym w celu wyznaczenia innego, dogodnego dla Zamawiającego terminu Szkolenia.
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Strony dołożą starań, aby rozwiązać na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieżności,
jakie mogą wyniknąć podczas realizacji umowy. Jeżeli byłoby to niemożliwe, spory będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w tym kontroli instytucji lub organów
wykonujących kontrolę projektu, w ramach którego wykonywana jest niniejsza umowa.
4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć lub udostępnić uprawnionym
instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania niniejszej umowy.
5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy są
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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