UMOWA nr ……………………………………….

zawarta w dniu ..................................................... w Warszawie
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Komendą Główną Ochotniczych Hufców
(00-349) Warszawa, ul. Tamka 1, NIP: 5271118029, REGON: 007001280

Pracy

z

siedzibą

reprezentowanym
przez.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
………………………………..……….. z siedzibą w ……….. (00-000) przy ul. …………………….,
wpisaną

do

Rejestru

Przedsiębiorców

prowadzonego

przez

Sąd

Rejonowy …………..

w

…………….……. Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
…………….,

NIP:

……………,

REGON:

……………..

reprezentowaną przez ……………. ……………………
lub
……………………………,

zamieszkałą/zamieszkałym:………………………………………

prowadzącą/prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą……………, adres głównego miejsca
wykonywania działalności gospodarczej ul. ………………………………………….., wpisaną/wpisanym
do

CEIDG

NIP:…………………….,

Regon………………………………

reprezentowanym

przez

…………………….-…………………….. (załącznik nr 1 do Umowy)
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, nie podlega przepisom ww.
ustawy.

§ 1.
1. Wykonawca przeprowadzi następujące szkolenia (dalej „Szkolenia”):
- VMware vSphere: Install, Configure, Manage V6.0 - VM-SICM-6.0,
- MS 20410 - Szkolenie Installing and Configuring Windows Server 2012 R2.
2. Szkolenie MS 20410 musi być autoryzowane przez firmę Microsoft. Udział w szkoleniu zostanie
potwierdzony certyfikatem firmy Microsoft.
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§ 2.
Każde

ze

szkoleń

będzie

zrealizowane

w

formie

sesji

pięciodniowej

po

40 godzin każda sesja (1 sesja = 5 dni x 8 godzin) według autoryzowanego zakresu tematycznego dla
szkoleń autoryzowanych przez firmę Microsoft.
§ 3.
Wszystkie Szkolenia odbędą się na terenie miasta Warszawy.
§ 4.
1. Przedmiot Umowy wymieniony w § 1 oraz szczegółowo przedstawiony w

Opisie Przedmiotu

Zamówienia , stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy zostanie zrealizowany w Warszawie w terminie
od dnia podpisania Umowy do dnia 20-10-2017 r..
2. Dokładne terminy oraz miejsca realizacji Szkoleń poszczególnych grup uzgadniane będą przez
Strony w trybie roboczym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych.
§ 5.
W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:
1) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego wykładowcy,
2) przedstawienia programu szkolenia, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy,
3) przekazania materiałów szkoleniowych uczestnikom szkolenia każdej z grup,
4) wydania uczestnikom szkolenia certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu,
5) zapewnienia odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych,
6) zapewnienia samodzielnych stanowisk komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem dla
każdego uczestnika szkolenia,
7) zapewnienia cateringu podczas przerw kawowych i lunchu dla każdego uczestnika szkolenia.
§ 6.
Zamawiający zobowiązany jest do:
1) zapłacenia Wykonawcy należnego wynagrodzenia, stosownie do postanowień Umowy;
2) współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowego zrealizowania Umowy, w zakresie w jakim
wynika to z jej postanowień.
§ 7.
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego: ………………, tel.: …………..…., e-mail: ……………………...
2) ze strony Wykonawcy: …………………., tel.:………………, e-mail: ………………………
2. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 bez zgody drugiej Strony.
Strona zmieniająca powiadomi natychmiast drugą stronę o zmianie tych osób w formie pisemnej
lub wiadomości elektronicznej, co nie będzie traktowane jako zmiana Umowy i nie będzie
wymagało sporządzania aneksu. Strona nie dopełniająca tego obowiązku przyjmuje na siebie
odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikające z braku powiadomienia o tych
zmianach drugiej ze Stron.
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§ 8.
1. Zważywszy na to, iż materiały szkoleniowe, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu w celu
należytego wykonania przedmiotu Umowy stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z

2017 poz. 880),

Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do przekazania uczestnikom szkoleń materiałów
szkoleniowych.
2. W przypadku skierowania wobec Zamawiającego roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia
przysługujących im autorskich praw majątkowych do utworu, Zamawiający skieruje te roszczenia
przeciwko Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań w celu
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do zaspokojenia, na swój koszt, wszelkich roszczeń osób
trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu.
§ 9.
1. Wykonawca
uzyskanych

zobowiązuje
od

się

do

zachowania

Zamawiającego

w

w

tajemnicy

związku

z

wszelkich

informacji

wykonywaniem

Umowy.

Obowiązek zachowania tajemnicy nie obejmuje informacji powszechnie znanych, podanych do
publicznej wiadomości, a także tych, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa.
2. Wykorzystywane do celów realizacji tego zlecenia dane nie stanowią danych osobowych w myśl
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
3. Wykonawca oświadcza, że udostępnione nazwiska uczestników szkolenia, nie będą wykorzystane
w celach marketingowych, zostaną wykorzystane jedynie do wydania każdemu z uczestników
certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia i usunięte (zniszczone) z bazy danych
Wykonawcy po zakończeniu realizacji danego szkolenia, chyba, że powszechnie obowiązujące
przepisy prawa zabraniają ich zniszczenia.
§ 10.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie wszystkich Szkoleń przewidzianych Umową ustala
się na łączną kwotę ………………………… PLN (słownie:………………………………………………)
(zgodnie ze złożoną ofertą – załącznik nr 4 do Umowy).
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest państwową jednostką budżetową, a usługa szkoleniowa będąca
przedmiotem Umowy jest finansowana w całości ze środków publicznych.
§ 11.
1. Zapłata

wynagrodzenia

nastąpi

przelewem

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy

numer

…………………………………………w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury tj. zgodnej z przepisami i zapisami Umowy po zakończeniu wszystkich szkoleń.
2. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem następujących zasad:
1) faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego, tj. Komendę Główną Ochotniczych Hufców
Pracy, 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1 i zaadresowana: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda
Główna 00-349 Warszawa, ul. Tamka 1.
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w

2) faktura

swej

treści

powinna

zawierać

numer

Umowy

tj.:

……………..,

3. Za czas i miejsce dokonania płatności uznaje się termin i miejsce dokonania przelewu bankowego
przez Zamawiającego (obciążenie rachunku Zamawiającego).
§ 12.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 13.
1. W

razie

niewykonania

Zamawiającemu

kary

przedmiotu
umownej

Umowy

Wykonawca

w wysokości

20%

od

zobowiązany
wartości

jest

Umowy

do

zapłaty

określonej

w § 10 ust. 1.
2. Kary umowne nie obowiązują jeżeli niewykonanie w terminie przedmiotu Umowy spowodowane
zostanie zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowia lub życia na skutek klęsk żywiołowych lub innych
niebezpieczeństw niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. W takim przypadku strony
uzgadniają nowy termin realizacji przedmiotu Umowy.
§ 14.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili jej zawarcia – odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w następujących
okolicznościach gdy:
1) W stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi
ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli
Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub
nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania
egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części – odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny,
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiązuje się
z pozostałych obowiązków określonych w Umowie.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, prawo odstąpienia od Umowy
przysługuje Zamawiającemu maksymalnie do końca okresu jej realizacji.
4. Przedmiotowe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia przez którąkolwiek
ze stron od Umowy, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
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5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać uzasadnienie.
6. W

przypadku

wykonanego

odstąpienia
przez

od

Umowy,

Wykonawcę

Strony

zakresu

dokonają

Umowy,

odpowiedniego

zgodnie

z

rozliczenia

warunkami

Umowy

i obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują inne roszczenia.
§ 15.
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.
2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami Umowy będzie kierowana na adres:
1) Zamawiającego:
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, Zespół Informatyki ul. Tamka 1, 00-349
Warszawa, e-mail: …………………………
2) Wykonawcy:……………………,
e-mail: …………………………….
W przypadku zmiany adresu lub poczty e-mail, Wykonawca w formie pisemnej

natychmiast

powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, w innym przypadku Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialność

za

wszelkie

negatywne

skutki

wynikające

z

braku

powiadomienia

Zamawiającego o zaistniałych zmianach.
3. W

sprawach

nieuregulowanych

postanowieniami

Umowy

mają

zastosowanie

aktualnie

obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017,poz.459,
4. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony
będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub pisemnych wyjaśnień. Jeżeli
strony nie dojdą do porozumienia mają prawo skierować sprawę w celu rozstrzygnięcia do sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
6. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw
i obowiązków wynikających z Umowy.
7. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy potrącać wszelkie swoje wierzytelności wobec
Wykonawcy, z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, jakie wynikają z Umowy.
8. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez Sąd
upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,
mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich
Zamawiającego, pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu nie
powiadomienia.
9. Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowę oświadczają, że są umocowani do reprezentacji,
a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Umowy są zgodne ze stanem
faktycznym Wykonawcy w momencie podpisywania Umowy.
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§ 16.
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
2. Załączniki przywołane w treści Umowy stanowią jej integralną część.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Dokument rejestrowy Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia;
Załącznik nr 3 – Program szkolenia;
Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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