Załącznik nr 4
Wzór umowy

UMOWA
Nr ________________________________________________________
zawarta w dniu _____________ 2018 r. w Kielcach, pomiędzy Gminą Kielce z siedzibą
w Kielcach przy ul. Rynek 1, reprezentowaną przez:
Pana Andrzeja Syguta – Zastępcę Prezydenta Miasta Kielce, zgodnie z udzielonym
pełnomocnictwem z dnia 18.12.2017 roku, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym
a __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
zwanym dalej Wykonawcą,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z art. 138o
ustawy - Prawo zamówień publicznych,
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na
świadczeniu usług w ramach projektu pn.: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe
w Kielcach” w zakresie:
1) organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych,
2) organizacji i przeprowadzenia zajęć z kompetencji zawodowych dla uczniów
i nauczycieli,
3) organizację studiów podyplomowych,
4) prowadzenia doradztwa zawodowego
na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Zamówienia.
2. Świadczenie usług określonych w ust. 1 pkt 1 – 4 odbywać się będzie zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem.
3. Wykonawca dostarczy harmonogram w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
4. Harmonogram sporządzony będzie w ujęciu szkół, które brały udział w projekcie
i zawierać będzie:
1) dokładną nazwę zajęć,
2) okres realizacji zajęć,

3) ilość grup i ilość uczniów biorących udział w danym rodzaju zajęć.
5. Zamawiający dokona zatwierdzenia harmonogramu w ciągu 7 dni roboczych od dnia jego
otrzymania.
6. Zmiany okresu realizacji zajęć okresowych w harmonogramie należy zgłaszać do
Zamawiającego najpóźniej 10 dni przed planowaną zmianą.
§2
1.

Wykonanie danego rodzaju zajęć stanowiących przedmiot umowy , o których mowa w § 1
ust. 1 pkt 1 - 4 zostanie potwierdzone przez Wykonawcę poprzez dostarczenie
Zamawiającemu

kompletnej

dokumentacji

określonej

w

Szczegółowym

Opisie

Zamówienia.
2.

Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanej dokumentacji pod względem zgodności
z zakresem przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia ich przedstawienia.

3.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę
adres mailowy o zatwierdzeniu danego rodzaju zajęć.

4.

Wykonawca wystawi fakturę po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania danego
rodzaju zajęć, w trybie określonym w ust. 1-3.

5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedłożenia dokumentów
związanych ze zleconą usługą w celu ich weryfikacji.
§3

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) świadczenia

usług

edukacyjnych

z

zachowaniem

należytej

staranności,

z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy,
2) zapewnienia wystarczającej liczby wykwalifikowanych osób prowadzących zajęcia.

§4
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 4
Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie ……………… zł brutto
(słownie zł brutto:……………....).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na wskazany przez Wykonawcę
rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
poprawnej faktury.

3. W kwocie wynagrodzenia określonego w ust. 1 uwzględnione zostały wszystkie koszty
związane z realizacją niniejszej mowy.
§5
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

§6
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach
i przypadkach:
1) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 - w przypadku odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każde odstępstwa od
harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 4 nie zgłoszone w terminie określonym
w § 1 ust. 6.
§7
Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia na piśmie. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca będzie
zobowiązany w okresie wypowiedzenia dokończyć wykonanie części zadania do wykonania
którego był zobowiązany przed dniem wypowiedzenia umowy, chyba że Zamawiający zwolni
go z tego obowiązku.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§9
Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszej umowy, które nie zostaną
rozwiązane przez strony umowy na drodze polubownej, zostaną rozstrzygnięte przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11
Niniejsza umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

§ 12
Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) Szczegółowy Opis Zamówienia,
2) oferta Wykonawcy.

Wykonawca

___________________________

Zamawiający

___________________________

