Nr zamówienia: IZP.272.1.20.2022

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA NR IZP.272.1.20.2022 (projekt)
zawarta dnia …………………… 2022 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy:
Gminą Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem, w imieniu którego działa:
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz
zwaną dalej Zamawiającym,
przy kontrasygnacie Skarbnika – Bożeny Szczygieł,
a
……………………………………….. prowadzącym firmę:
……………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego (nr postępowania: IZP.271.1.20.2022) zgodnie z
procedurą rozeznania rynku określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 (wersja 21.12.2020r.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy pod nazwą:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w projekcie: „Rozwój kompetencji
kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem”, realizowane w ramach RPO
Województwa Małopolskiego współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Realizacja umowy nastąpi od dnia jej podpisania do dnia 30 czerwca 2022r.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy, projektu harmonogramu szkoleń, a Zamawiający zobowiązuje się do jego
akceptacji lub też zgłoszenia ewentualnych poprawek w terminie 3 dni od daty otrzymania
propozycji Wykonawcy.
4. przypadku niemożności odbycia szkolenia w planowanym w harmonogramie terminie
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony ustalą inny termin dogodny dla Zamawiającego.

§2
1. Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zrealizuje następujące szkolenia
dla nauczycieli uczestniczących w projekcie:

Część…… (zgodnie z opisem z zapytania ofertowego):
2. Szkolenia będą się odbywać się zdalnie (e-learning) na warunkach określonych w załączniku nr 2 do
zapytania ofertowego za wyjątkiem szkolenia z robotyki (cz. V lit. h), które musi zostać zrealizowane
stacjonarnie w siedzibie szkoły.

§3

Strona 1

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszystkich
czynności niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, w tym w szczególności:
1.1. Przygotowanie programów szkoleń,
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przeprowadzenie Szkolenia;
1.3. Przygotowania zajęć praktycznych;
1.4. Przekazanie nieodpłatnie każdemu uczestnikowi szkolenia osobno zestawu materiałów
szkoleniowych w postaci elektronicznej lub innej formie (jeżeli jest to niezbędne do
zrealizowania szkolenia);
1.5. Zapewnienie sprzętu audio/video niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia;
1.6. Wystawienie certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika
szkolenia.
1.7. Prowadzenie list obecności.
1.8. Przeprowadzenie testów początkowych i końcowych lub diagnoz początkowych i
końcowych, wg wskazań Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności i nieujawniania informacji
uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten
nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub
które stanowią informacje jawne, publiczne, opublikowane przez Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu
Umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na
znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe.
Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), powstałe w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy stanowią przedmiot wyłącznych autorskich praw majątkowych Wykonawcy.
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw
autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji usług
objętych umową lub dysponowania przez Zamawiającego utworami, do których Wykonawca
przeniósł prawa na Zamawiającego, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich
oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu a także zwrotu i
wynagrodzenia Zamawiającego poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.
Z dniem przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy,
autorskie majątkowe prawa do utworów na wszystkich znanych prawu autorskiemu polach
eksploatacji przechodzą na Zamawiającego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do
utworów dotyczyć będzie w szczególności następujących pól eksploatacji: ekspozycji w sieci
Internet, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym w
sieci Internet. Zamawiający uzyska również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do utworów.
Całość wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów na wszystkich
wskazanych powyżej polach eksploatacji zawarta jest w cenie jednostkowej wskazanej w § 4 ust. 1
umowy.
Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za ewentualne szkody
wyrządzone osobom trzecim a pozostające w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
1.2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

§4

Strona 2

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, na kwotę ........... zł
brutto (słownie: ……………............................................ złotych), w tym podatek VAT ….. % w kwocie
………………………………………..
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2. Na tak ustalone wynagrodzenie składają się (zgodnie z wyceną z formularza ofertowego):
Część ……..: Zadanie …..: …….
1. Realizacja szkoleń: ………………………………….. - …………………….. zł brutto.
3. Rozliczenie za zrealizowane szkolenia nastąpi fakturami częściowymi w 2022 roku po zrealizowaniu
w całości poszczególnych szkoleń w ramach danej części.
4. Podstawą do zapłaty faktur, o której mowa w ust. 3, będą protokoły z realizacji danego szkolenia
podpisanego przez obie strony umowy po jego zakończeniu.
5. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty poniesione przez
Wykonawcę w celu prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy przez cały czas jej trwania.
6. W przypadku realizacji umowy w sposób niezgodny z wymogami określonymi w niniejszej umowie
Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych i/lub odstąpienia od umowy.
7. Strony postanawiają, iż Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w
terminie 14 dni roboczych od daty wpływu Faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
8. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Należności za wykonane prace płatne będą przez Zamawiającego przelewem za pośrednictwem
metody podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy nr
…………………………….
10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 9 należy do Wykonawcy i jest
rachunkiem znajdującym się elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019
roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od
towarów i usług oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
działalności gospodarczej.
11. Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane:
11.1. Nabywca tj.: Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad
Dunajcem, NIP: 734-34-82-812;
11.2. Odbiorca: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek
nad Dunajcem

§5
1. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na rozwiązanie niniejszej umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia przez Zamawiającego w razie zaprzestania finansowania projektu na skutek
rozwiązania umowy pomiędzy Gminą Gródek nad Dunajcem. a Instytucją Pośredniczącą. W takiej
sytuacji Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za zrealizowany do dnia rozwiązania
umowy zakres szkoleń zgodnie z umową, bez roszczenia w zakresie utraconych korzyści.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku wywiązywania się
przez Wykonawcę ze swoich obowiązków, w szczególności w razie nieprzestrzegania przez
Wykonawcę terminów, powodujących opóźnienia lub wadliwość w zakresie realizacji projektu.
Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu jest możliwe w terminie 14 dni od chwili,
gdy Zamawiający dowiedział się o przyczynie odstąpienia.
3. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w
formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§6

Strona 3

1. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność
wprowadzenia zmian treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty,
w szczególności:
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a)
b)
c)
d)

zmiany formy prawnej Wykonawcy,
zmiany nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,
zmiany stawki podatku VAT (w przypadku zmian ustawowych),
ograniczenia zakresu zamówienia (nie więcej niż 50%) z jednoczesnym proporcjonalnym
obniżeniem wynagrodzenia w oparciu o ceny określone w ofercie,
e) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa,
f) przedłużenia terminu realizacji umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,
g) przedłużenia terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających
wykonanie usługi, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, przedłużenie to może
nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia,
h) jeżeli wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
i) możliwość zmniejszenia liczby osób biorących udział w szkoleniu z uwagi na przyczyny
niezależne, np. śmierć potencjalnego uczestnika szkolenia, długotrwała choroba uczestnika
szkolenia powstała przed rozpoczęciem szkolenia, skreślenia z listy uczestników projektu
potencjalnego uczestnika szkolenia lub innej ważnej przyczyny losowej.
j) siły wyższej, stanu epidemii COVID-19.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie
niniejszej umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
2.1. za odstąpienie przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy,
2.2. za stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nienależytego wykonywania niniejszej
umowy przez Wykonawcę, w tym za opóźnienia realizacji przedmiot umowy w stosunku do
ustalonego harmonogramu - w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto,
określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.
4. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§8
Dane osobowe udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego podlegają ochronie prawnej na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1781).
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych uczestników projektu.
3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w
zakresie umożliwiającym Wykonawcy należyte wykonanie postanowień niniejszej umowy oraz w
celu realizacji niniejszej umowy.
Strona 4

1.
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4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie
i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

§9
1. W razie powstania sporów na tle wykonywania niniejszej umowy Sądem rozstrzygającym jest Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez zgody Zamawiającego (cesja).

§ 10
1.
2.

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz
dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
a. Oferta Wykonawcy
b. Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY:
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Przy kontrasygnacie Skarbnika

WYKONAWCA:

