Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Nr - wzór
zawarta w dniu … 2018 r. w Suchaniu pomiędzy:
Gminą Suchań, adres: ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań, NIP: …., zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez: ...
a
… (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres: …, NIP: …, REGON: …, KRS/PESEL: …, zwanym
dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: … - … (reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego
rejestru lub z pełnomocnictwa)
łącznie zwanymi dalej „Stronami”
Strony zawierają przedmiotową umowę po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania na
podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na: Organizację trzydniowego
wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla uczestników projektu pn. BĄDŹ AKTYWNY – TO SIĘ OPŁACA,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
RPO WZ 2014-2020.
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§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę organizacji trzydniowego
wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla uczestników projektu pn. BĄDŹ AKTYWNY – TO SIĘ OPŁACA,
a Zamawiający zobowiązuje się w zamian zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie (przedmiot Umowy).
Szczegółowy opis przedmiotu Umowy i jego zakres określa ogłoszenie o zamówieniu stanowiące
cześć składową Umowy.
Przedmiot Umowy świadczony będzie z najwyższą starannością.
Przedmiot Umowy świadczony będzie w ośrodku/hotelu pod nazwą ... adres: ... .
Przedmiot umowy zorganizowany zostanie do dnia 03 czerwca 2018 r.
§ 2.
Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w łącznej wysokości … zł brutto (słownie: złotych brutto ………………………………….).
Koszt udziału jednego uczestnika w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym wynosi: …………………….. zł
brutto (słownie: złotych brutto ……………………….……).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytym
wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad
prawidłową realizacją zawartej umowy;
2) przeprowadzenia badania ankietowego na koniec wyjazdu wśród osób uczestniczących w
wyjeździe;
3) informowania Zamawiającego o stanie realizacji usługi oraz pojawiających się problemach, a
także konsultowania wszelkich decyzji kluczowych dla realizacji usługi;
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4)

przedstawiania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień oraz dodatkowych
dokumentów potwierdzających poniesione koszty związane z realizacją usługi w wyznaczonym
przez niego terminie;
5) prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji programu wyjazdu;
6) prowadzenia dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć;
7) oznaczenia dokumentów wytworzonych w związku z realizacją usługi, materiałów
dydaktycznych, sal, w których odbywają się zajęcia, itp. zgodnie z Wytycznymi w zakresie
informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014- 2020
(dokument do pobrania ze strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie);
8) prowadzenia dokumentacji fotograficznej usługi, w tym wykonanie zdjęć:
- materiałów dydaktycznych;
- sali dydaktycznych;
- rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi;
- codziennej realizacji harmonogramu;
9) poddania się kontroli dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty do
przeprowadzania kontroli i audytu zadań realizowanych ze środków UE;
10) umożliwienia kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz
dokumenty i zapisy elektroniczne, związane z realizacją zamówienia;
11) wystawienia każdemu Uczestnikowi stosownego zaświadczenia o uczestnictwie w wyjeździe;
12) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 2022 roku w
sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo;
13) przetwarzania wszelkiego rodzaju danych osobowych uczestnika pozyskanych w trakcie zajęć
przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Powierzone dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy, w
zakresie czynności wynikających z jej zakresu przedmiotowego, w szczególności zgodnie z
przepisami art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) dostarczenia Wykonawcy przed rozpoczęciem wyjazdu wykazu uczestników;
2) współpracy z Wykonawcą w celu jak najlepszego wykonania umowy.
§ 4.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni po ukończeniu realizacji umowy:
1) dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć;
2) listy potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych (notatnik, długopis, opracowania
zawierające opis zagadnień ujętych w programie);
3) potwierdzenie korzystania z wyżywienia;
4) kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o uczestnictwie w wyjeździe
integracyjno-edukacyjnym;
5) Dokumentację fotograficzną usługi, w tym wykonanie zdjęć:
- materiałów dydaktycznych,
- sali dydaktycznych,
- rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi,
- codziennej realizacji harmonogramu,
- miejsc, w których zamieszczono plakaty promujące projekt.
§ 5.
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 2% kwoty określonej w § 2 ust. 1 umowy za każde stwierdzone
naruszenie.
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2. Z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 20% kwoty określonej w § 2 ust. 1.
3. Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć łącznej kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonej
w § 2 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej.
§ 6.
1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca:
1) nie rozpoczął realizacji usług w terminach określonych w § 1 umowy;
2) zaprzestał realizacji usług lub realizuje je w sposób niezgodny z niniejszą umową;
3) odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji;
4) w określonym terminie przez Zamawiającego nie doprowadził do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości.
2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązania w wyniku zgodnej woli Stron bądź w wyniku wystąpienia
okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
3. W przypadku przerwania realizacji usługi przez Wykonawcę, z wyjątkiem przyczyn od niego
niezależnych, Wykonawcy nie przysługuje zwrot dotychczas poniesionych kosztów.
§ 7.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę;
2) wystąpią obiektywne niezależnie od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy.
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z zawarcia i realizacji niniejszej umowy rozpoznawane będą przez właściwy
Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i
po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron
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