Załącznik Nr 2 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu ……..2020 r. w Biłgoraju pomiędzy Zespołem Szkół Leśnych w Biłgoraju,
ul. Polna 3, 23-400 Biłgoraj, NIP: 918-10-20-263, REGON: 000124340, reprezentowanym przez:
1. Panią Barbarę Serafin – Dyrektora ZSL w Biłgoraju
zwanym w dalszej treści umowy „ Zamawiającym",
a
……………………………………………………………… (nazwa, adres, NIP, REGON), reprezentowanym przez :
1. ……………………………………………………………..
zwanym dalej „ Wykonawcą” prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego,
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U.
z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zw. dalej także „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Przeprowadzenie kursu pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych” Znak: ZSL.2241-6/PN/20,
rozstrzygniętego w dniu …………………… została zawarta umowa zw. dalej także „umową”,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu: Kurs pielęgnacji i ochrony
drzew ozdobnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ, który wraz
z ofertą i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część umowy.
3. Usługa, o której mowa w § 1 ust. 1 świadczona będzie w ramach projektu „Wykwalifikowany
technik leśnik” nr RPLU.12.04.00-06-0052/18, realizowanego przez Zespół Szkół Leśnych
w Biłgoraju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu
Społecznego, za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
§2
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 18 grudnia 2020r.
2. Przesunięcie terminu realizacji zamówienia oraz innych terminów, o których mowa
w umowie może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia „siły wyższej” oznaczającej
wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące
po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym
brzmieniu. W przypadku wystąpienia „siły wyższej” Wykonawca złoży wniosek wraz
z uzasadnieniem o zmianę terminu, najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem terminu
realizacji zamówienia.
§3
1. Wszelkie nieprawidłowości przy realizacji zamówienia, w szczególności niezgodność
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ będą zgłaszane wskazanej przez
„WYKWALIFIKOWANY TECHNIK LEŚNIK”
Projekt realizowany jest przez Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w ZSL w Biłgoraju,
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

1

2.

3.

4.
a)
b)

c)
d)
e)
f)
5.

Wykonawcę osobie do kontaktu ws. realizacji szkolenia, w uzgodnionym harmonogramie
zajęć (o którym mowa w § 4 ust. 1). Nieusunięcie przez Wykonawcę nieprawidłowości
zgłoszonych przez Zamawiającego, zgodnie z jego wytycznymi będzie stanowiło podstawę
do naliczenia kar umownych, zgodnie z zapisami § 6 umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wspierania działań Zamawiającego w zakresie realizacji
projektu poprzez monitorowanie, kontrolowanie i dążenie do osiągnięcia założonych
w projekcie wskaźników oraz informowania Zamawiającego o pojawiających się trudnościach
w zakresie frekwencji uczestników.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze swoją najlepszą
wiedzą, a także terminowego i sprawnego wykonania przedmiotu umowy oraz bieżącej
współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością wymaganą przy
usługach tego rodzaju, a w szczególności do:
zapewnienia świadczenia usług na odpowiednim i stałym poziomie,
zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowaniu
posiłków, na miejscu – w obiekcie, w którym zostanie zorganizowane szkolenie i będą
zapewnione noclegi (jeżeli dotyczy),
przygotowania posiłków i/lub cateringu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
w tym ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
terminowego przygotowania i podania posiłków, zgodnie z ramowym planem szkolenia,
przygotowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, urozmaiconych,
z pełnowartościowych, świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia,
utrzymywania czystości w miejscach świadczenia usługi.
Wykonawca odpowiada za wszelkie nieprawidłowości w świadczeniu usług żywieniowych
ujawnione przez organy kontrolne lub przez Zamawiającego oraz spowodowane nimi szkody
tak wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich.

§4
1. Wykonawca, uzgodni z Zamawiającym harmonogramy poszczególnych zajęć oraz wskaże
osobę do kontaktu w sprawie realizacji szkolenia - niezwłocznie po podpisaniu umowy i nie
później niż 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
2. O wszelkich zmianach w harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić
Zamawiającego, najpóźniej na 2 dni robocze poprzedzające planowany termin zajęć. Każda taka
zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności.
3. Po zakończeniu szkolenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną wymaganą
dokumentację. Podpisane bez zastrzeżeń dokumenty są podstawą do wystawienia
faktury/rachunku za wykonanie usługi objętej umową, z zastrzeżeniem §5 ust.4
4. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad/błędów w dokumentach złożonych przez
Wykonawcę, w ciągu 2 dni od ich otrzymania, zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy
w celu usunięcia wad/błędów. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia,
w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
1.

§5
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany samodzielnie/przy pomocy
podwykonawców.
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Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiającego wyrażona po przedstawieniu mu projektu takiej umowy wraz
z dokumentacją dotyczącą zakresu, sposobu i warunków wykonania usługi przez podwykonawcę.
Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania zakresu, sposobu
i warunków wykonania umowy przez podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
Umowa, o której mowa w ust. 2, powinna być zawarta w formie pisemnej.
W przypadku podzlecenia usługi podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie:
a) konieczność informowania Zamawiającego o fakturach wystawianych przez
podwykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania,
b) kontrolę płatności dla podwykonawcy,
c) wstrzymanie wypłat należnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań
wobec podwykonawcy.
W razie zmiany podwykonawcy obowiązuje procedura wyrażenia zgody opisana
w niniejszym paragrafie. Zmiana podwykonawcy stanowi zmianę Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie
części przedmiotu umowy lub określonych czynności z nim związanych.

§6
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości:
netto: w kwocie …………………..zł.
+ obowiązujący podatek VAT w wysokości …..% w kwocie: ….........zł.
brutto: w kwocie ……………………………. zł.
(słownie złotych:……………………………………………….……………………………..), zgodnie z treścią oferty;
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone w ramach realizacji
projektu „Wykwalifikowany technik leśnik” nr RPLU.12.04.00-06-0052/18 realizowanego przez
Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Termin płatności faktury wynosi 30 dni licząc od daty przedłożenia w Zespole Szkół Leśnych,
prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6
1. Ustala się odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez
zapłatę kar umownych:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% ceny
brutto określonej w §6 ust. 1 (odpowiednio dla danej części zamówienia),
b) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę niezgodności z wymaganiami określonymi
w §3 ust. 1 umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego, będzie stanowiło podstawę
do naliczenia kar umownych, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kary umownej
w wysokości 500zł. za każdy dzień szkolenia;
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c) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wykonania umowy, w wysokości
1% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1, licząc od dnia upływu terminu, za każdy
dzień zwłoki.
2. Kary umowne są niezależne i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy z powodu
jednego zdarzenia, z różnych tytułów, naliczona jest więcej niż jedna kara.
3. Zamawiający zastrzega, iż suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% ceny brutto
określonej w §6 ust. 1.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
W przypadku braku możliwości potracenia kary z wynagrodzenia Wykonawcy, kary umowne
płatne będą w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę noty
obciążeniowej.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wykonawcy lub jego
podwykonawcom przez uczestników przedsięwzięcia edukacyjnego.
6. 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 tych
okolicznościach.
7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz
powinno zawierać uzasadnienie.
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§7
Integralną część umowy stanowią: specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz
z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.
W razie sprzeczności pomiędzy zapisami umowy i dokumentów wskazanych w ust. 1, jako
wiążące należy uznać zapisy niniejszej umowy.
W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania
Zamawiającego o zmianie siedziby, firmy lub zmianie osób uprawnionych do reprezentowania
podmiotu. Korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy do dnia otrzymania informacji
o zmianie adresu, uważa się za skutecznie doręczoną.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zaakceptowanej
przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.
W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane
na drodze sądowej przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Zamawiający.

Z A M A W I A J Ą C Y:

W Y K O N A W C A:
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