załącznik nr 5

Umowa nr CRU/...../Zm/2017
(wzór)
zawarta w Częstochowie w dniu .........………... w rezultacie rozstrzygnięcia zapytania
ofertowego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Regulaminem wydatków realizowanych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie z wyłączeniem stosowania przepisów w/w
ustawy, pomiędzy:
Gminą Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, NIP 573-274-58-83,
w imieniu i na rzecz której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie (42-217),
reprezentowanym przez:
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – Małgorzatę
Mruszczyk, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
......................................................................................................................................
z siedzibą w .................................................... (kod pocztowy: …..................................) przy
ul. …........................................... NIP: …………................…, REGON: ...................................,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: .............................................................................................,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:

1.

2.

3.
4.
5.

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu
ppoż. dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie,
zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U.
Z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.).
Szkolenia zostaną przeprowadzone dla ok. 200 pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie, podzielonych na maksymalnie 15-osobowe grupy,
tj.:
1) 12 osób na stanowiskach kierowniczych;
2) 100 pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (w tym ok. 10 osób
nowo zatrudnionych);
3) 88 pracowników socjalnych (w tym ok. 10 osób nowo zatrudnionych).
Podana liczba pracowników objętych szkoleniem może ulec zmniejszeniu w zależności
od bieżących potrzeb Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia finansowe.
Miejscem realizacji usługi będzie siedziba Zamawiającego.
Szkolenia będą odbywały się średnio 2 razy w miesiącu w terminach uzgodnionych
z Zamawiającym, w godzinach pracy Ośrodka.

§ 2.
KADRA DYDAKTYCZNA
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, odpowiednie kwalifikacje i warunki
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do należytego wykonania umowy. Wykonawca zobowiązuje się, w celu prawidłowej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewnić co najmniej jedną osobę posiadającą
odpowiednie kwalifikacje (wymagane w treści zapytania ofertowego).
2. Szkolenia ppoż będą prowadzone przez: …................................
3. W trakcie realizacji umowy dopuszcza się możliwość zmian personalnych odnośnie
osoby/osób wyznaczonych do realizacji usługi, o których mowa w ust. 2, po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się
do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie o wyrażenie
zgody na taką zmianę załączając do niego informację potwierdzającą posiadanie
uprawnień i kwalifikacji osób – zastępców. Kwalifikacje osoby – zastępcy winno być
co najmniej takie samo lub lepsze jak kwalifikacje osoby zastępowanej. Zamawiający
rozpatrzy wniosek Wykonawcy w ciągu siedmiu dni kalendarzowych, licząc od daty
otrzymania zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje
„zastępcy”. Zmiana, o której mowa powyżej wymaga aneksu do umowy w formie
pisemnej.
§ 3.
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej podpisania
do dnia 30.11.2017 r.
2. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do przeszkolenia
wszystkich skierowanych pracowników Zamawiającego, przy zachowaniu liczby osób,
o której mowa w § 1 ust. 2 umowy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 4.
WYNAGRODZENIE
Tytułem wynagrodzenia Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, otrzyma .................. zł
brutto (słownie: ..........................................................................złotych ....../100) za
jednego uczestnika szkolenia.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres
obowiązywania umowy.
Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od rzeczywistej liczby
przeszkolonych pracowników Zamawiającego.
Maksymalna nominalna wartość umowy nie przekroczy kwoty .............. zł brutto (słownie:
............................................................................................................. złotych ....../100).
Wynagrodzenie będzie pokrywane ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na 2017 r., tj.: dział …......./
rozdział …........../ § …..............
Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca
wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności
informowania Wykonawcy.

§ 5.
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w oparciu o wystawioną fakturę
VAT/rachunek po przeprowadzeniu pełnego szkolenia dla pojedynczej grupy
uczestników, na podstawie karty wykonanych usług podpisanej bez uwag przez
upoważnionych przedstawicieli obu Stron umowy, potwierdzającej prawidłowość
wykonania przez Wykonawcę usługi, zgodnie z obowiązkami wynikającymi
z postanowień niniejszej umowy. Wzór karty wykonanych usług stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
2. W fakturze VAT/rachunku należy umieścić wszystkie niezbędne elementy określone
ustawą o podatku od towarów i usług a także dane identyfikacyjne według następującego
wzoru: Nabywca: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
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4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

NIP 573-274-58-83; dotyczy jednostki budżetowej: Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217
Częstochowa.
Fakturę VAT/rachunek należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie.
Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w treści
faktury VAT/rachunku, w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.
Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku otrzymania błędnie sporządzonej faktury VAT/rachunku, której z przyczyn
formalnych nie można nadać biegu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym
Wykonawcę.
Naruszenie terminu określonego w ust. 4 wskutek nieskorygowania błędnie wystawionej
faktury VAT/rachunku nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia żadnych roszczeń
przeciwko Zamawiającemu, w tym do żądania odsetek.
Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą
być zbywane w drodze cesji.
§ 6.
KARY UMOWNE
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej
rozwiązanie z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości
20 % maksymalnej nominalnej wartości umowy.
W przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został nienależycie
wykonany w istotnym zakresie, Zamawiający obciąży Wykonawcę za zwłokę w usunięciu
stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień karą umowną w wysokości 1 %
maksymalnej nominalnej wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie uchybień. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy
uważa się w szczególności naruszenie postanowień § 2 i § 3.
Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy podlegają
sumowaniu, przy czym ich łączna wysokość nie może przekroczyć 10 % maksymalnej
nominalnej wartości umowy, pod rygorem automatycznego rozwiązania umowy z winy
Wykonawcy i naliczenia kary umownej określonej w ust. 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie lub przyszłe wykonanie usługi, na co Wykonawca wyraża
zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego
potwierdzenia.
Przed nałożeniem kary umownej Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zaistnieniu
przyczyn uzasadniających nałożenie kary umownej.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy
w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem wystąpienia siły wyższej lub innych
nadzwyczajnych okoliczności, lub też w przypadku zawarcia porozumienia
rekompensującego skutki niewykonania umowy.

§ 7.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. 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.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności gdy:
1) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn;
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2) Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania do należytego wykonania
umowy, nadal wykonuje ją w sposób nienależyty;
3) Wykonawca naruszył postanowienie, o którym mowa w § 9 ust. 1;
4) Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty z tytułu
już wykonanej części umowy, potwierdzonej przez Zamawiającego.
§ 8.
NADZÓR NAD WYKONANIEM UMOWY
Nadzór nad należytym, zgodnym z umową, wykonaniem przedmiotu umowy będą pełnić:
1) ze strony Wykonawcy: ………………………………….., tel……………………..
2) ze strony Zamawiającego: Dariusz Rajczyk, tel. 34 372 42 05.
§9
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom tylko w zakresie
określonym w ofercie.
2. Za działanie lub zaniechanie podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie
przedmiotu umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne.
§ 10.
KLAUZULA POUFNOŚCI
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej
umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych
wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez
Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy, nieudostępniania ich
w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego
i wykorzystania ich tylko do celów określonych w umowie.
2. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, które:
1) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane;
2) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu
prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy,
z zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku
i zabezpieczenia poufności tych informacji.
§ 11.
SPORY
Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać
będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania
sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
§ 12.
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
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2. Integralną część niniejszej umowy stanowi wzór karty wykonanych usług (załącznik nr 1
do umowy).
3. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o zmianie adresu wskazanego
w umowie. Korespondencja wysłana na wskazany przez Stronę adres będzie uznawana
za skutecznie doręczoną w sytuacji, gdy wróci ona z adnotacją „adresat nieznany”,
„adresat wyprowadził się” lub podobną, a Strona będąca nadawcą nie została
poinformowana o zmianie tego adresu.
4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla
każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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