Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr U/RA-TL-Z-PU/37

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej „Umowa”) jest merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć

2.

3.

4.
5.

6.

7.

dydaktycznych w formie warsztatów z zakresu Pomp ciepła, zwanych w dalszej części Umowy Przedmiotem
Umowy, w zakresie oraz na warunkach określonych w:
1) niniejszej Umowie;
2) Zapytaniu ofertowym, a w szczególności załączonym do niego Opisie przedmiotu zamówienia, który
stanowi załącznik nr 1 do Umowy;
3) formularzu OFERTA Wykonawcy złożonym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;
Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw
i obowiązków Stron dokumenty przywołane w ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) powyżej będą miały charakter wzajemnie
uzupełniający, przy czym w razie kolizji pierwszeństwo mieć będą postanowienia dokumentu przywołanego
wcześniej. Jednocześnie Strony postanawiają iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające,
w tym znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niejednoznaczności, wieloznaczności lub
rozbieżności, Strony nie ograniczą w żaden sposób ani Przedmiotu umowy, ani zakresu należytej
staranności.
Uniwersytet Zielonogórski realizuje projekt pn. Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu
Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do studentów dwóch ostatnich semestrów I
stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (do max. 4 ostatnich) oraz studentów II stopnia studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Organizatorem zajęć dydaktycznych w formie warsztatów jest Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Umowy zgodnie z warunkami
przeprowadzonego postępowania, wymogami zawartymi w dokumentach przywołanych powyżej w ust. 1
pkt. 1), 2) i 3), obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie oraz ustaleniami
z Zamawiającym.
Wykonawca oświadcza, że jako podmiot profesjonalnie świadczący usługi będące Przedmiotem Umowy,
dołoży najwyższej staranności dla prawidłowego wykonania swoich zobowiązań i ich zgodności
z wymaganiami Zamawiającego i wiedzą obowiązującą w Przedmiocie Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w osobach
realizujących Przedmiot Umowy – uaktualniać informacje dotyczące imion i nazwisk osób odpowiedzialnych
za realizację Przedmiotu Umowy, adresu, telefonów kontaktowych
§2
Termin wykonania

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30 czerwca 2019 roku.
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§3
Wartość umowy i warunki płatności

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (dalej
„Wynagrodzenie”) ogółem w kwocie brutto ................................. zł, (słownie ............................................. ),
w tym należny podatek VAT (jeśli dotyczy), zgodnie z ofertą Wykonawcy i załączonym do niej Formularzem
cenowym.
2. Kwota wymieniona w ust. 1 obejmuje wszystkie składowe niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, w
tym również: koszt przedmiotu zamówienia, koszt materiałów i urządzeń, koszt przygotowania
dokumentacji, koszt materiałów własnych i opracowań wykładowców, koszty osobowe, koszt ew. odpraw
celnych, podatki (w tym VAT), ZUS pracodawcy (jeśli dotyczy), koszt ewentualnej inflacji, inne koszty
niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.
3. Wartość Umowy brutto określona w ust. 1 nie może ulec zwiększeniu.
4. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
5. Zapłata Wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem, na konto bankowe Wykonawcy:
……………………………………………..……….. wskazane na fakturze. W przypadku zmiany konta bankowego przed
wystawieniem faktury Wykonawca jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym Zamawiającego,
podając nowy numer konta, na który należy dokonać płatności i który będzie znajdował się na wystawionej
fakturze.
6. Płatności będą następowały w ciągu 21 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę. Przez otrzymanie faktury przez Zamawiającego należy rozumieć wpływ
faktury do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.
7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku będzie protokół odbioru zrealizowania
usługi, o której mowa w § 1, podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.
8. Protokół potwierdzający wykonanie usługi, o której mowa w § 1, i wystawiona na jego podstawie faktura
VAT/rachunek muszą określać liczbę godzin zajęć przeprowadzonych w danej edycji
9. Faktury wystawione nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez dołączonych wymaganych
dokumentów nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.
10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. Przeniesienie przez Wykonawcę jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę
trzecią wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (konsorcja) faktury VAT wystawiane będą przez
oznaczonego w komparycji Umowy Lidera konsorcjum.
13. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, iż wypłata wynagrodzenia za wykonanie zadań nastąpi
ze środków przyznanych na dofinansowanie powyższego projektu i jest współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§4
Odstąpienie/wypowiedzenie

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
Tytuł projektu:
Nr umowy:
Program Operacyjny
Oś priorytetowa III
Działania 3.1.
Beneficjent:

Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców
POWR.03.01.00-00.00-K394/16-00 z dnia 05 stycznia 2017 r.
Wiedza Edukacja Rozwój
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
NIP: 973 07 13 421
REGON: 977924147
strona 2 z 6

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr U/RA-TL-Z-PU/37

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

2.

3.

4.

5.
6.

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od Umowy w takim przypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części
Umowy. W takim przypadku odstąpienie od Umowy nie rodzi roszczeń odszkodowawczych, ani nie stanowi
podstawy do naliczania kar umownych.
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w całości bądź
w części wg swojego wyboru, bez wyznaczania terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do
odszkodowań i kar określonych Umową, jeżeli:
1) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne – jeśli naruszenie polegające na niewykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu
wystąpi więcej niż dwa razy,
2) w innych przypadkach oraz na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do
odszkodowań i kar określonych umową, jeżeli:
1) nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania
egzekucyjnego,
3) wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające swobodne wykonywanie przez
Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
W razie stwierdzenia uchybień w realizacji umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany
sposobu wykonania umowy w terminie 5 dni od dnia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego
terminu. wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Odstąpienie od Umowy/wypowiedzenie Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od Umowy albo jej wypowiedzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za
usługi zrealizowane przez Wykonawcę przed dniem odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia.
Postanowienia dotyczące kar stosuje się odpowiednio.
§5
Przetwarzanie danych osobowych

1. Na podstawie art. 31. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 922, ze zm.) Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.
2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami
umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100 poz. 1024).
3. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu określonym w Umowie.
4. Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w związku z
nienależytym przetwarzaniem przez niego powierzonych danych osobowych.
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5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami
technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy
świadczeniu usług.
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2.

3.

1.
2.
3.

4.
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6.
7.
8.

§6
Zlecanie usług podwykonawcom
Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były jego
własne działania, uchybienia lub zaniedbania.
Podwykonawcy muszą wykazać, że spełniają wszystkie „warunki techniczne” (w zakresie wiedzy,
kwalifikacji, doświadczenia, uprawnień zawodowych) w stopniu nie gorszym niż były wymagane od
Wykonawcy – jeśli podwykonawca ma przejąć prace lub czynności, dla których były postawione takie
wymogi.
Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
pisemną informację o, o ile są już znane, nazwach, imionach, nazwiskach oraz danych kontaktowych
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Jeśli dane te nie są znane przed przystąpieniem Wykonawcy do
realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać te dane Zamawiającemu przed rozpoczęciem
prac przez danego podwykonawcę.
§7
Kary umowne
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowań będą kary umowne.
Podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto określone w §3 ust. 1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w wysokości 20% łącznego Wynagrodzenia umownego ogółem brutto, o którym mowa
w § 3, ust. 1, za odstąpienie od Umowy/wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn nie
leżących po stronie Zamawiającego;
2) w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego ogółem brutto, o którym mowa
w § 3, ust. 1, za odstąpienie od umowy/wypowiedzenie Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn nie
leżących po stronie Zamawiającego;
3) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §3, ust. 1, za przekroczenie terminów
wykonania Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wszelkie zastrzeżone
w Umowie kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
Szkody (np. utrata części lub całości dofinansowania, naliczone odsetki lub kary i in.), które obciążą
Zamawiającego, a spowodowane będą przez Wykonawcę, w tym m.in. spowodowane niedotrzymywaniem
przez Wykonawcę terminów obciążą Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z należności Zamawiającego wobec
Wykonawcy.
W przypadku opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek
ustawowych za opóźnienie.
Wskazane kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia.
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9. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Zamawiający
ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, do wysokości faktycznie
poniesionej szkody.
§8
Kontakt między stronami i osoby uczestniczące w realizacji Umowy
1. Stałe kontakty w ramach realizacji Umowy, w tym dokonywanie uzgodnień organizacyjnych we wszystkich
sprawach dotyczących prawidłowego wykonania Umowy, prowadzone będą telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej.
2. Osobami upoważnionymi do stałych kontaktów w ramach wykonania Umowy, tj. uprawnionymi do
dokonywania uzgodnień organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego wykonania
Umowy są:
1) ze strony Wykonawcy: .....................................................................,
- nr tel. ………………..……….; adres e-mail: …………………….;
2) ze strony Zamawiającego: ……………………………………............,
- nr tel. ………………..……….; adres e-mail: ………..……………;
3. O każdej zmianie osób lub danych tele-adresowych wskazanych w ust. 2 Strony Umowy zobowiązane są
powiadomić druga Stronę pisemnie. Zmiany te nie powodują konieczności zmiany Umowy. W przypadku
braku powiadomienia wszelka korespondencja czy powiadomienie kierowane na ostatnio podane dane
uznawane będą za prawidłowo doręczone.
4. Wszelkie pisma i oświadczenia związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy będą sporządzone na piśmie,
pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje dla jakiejś czynności inną formę.
5. Zawiadomienia dla Zamawiającego będą przesyłane na adres: ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra.
6. Zawiadomienia dla Wykonawcy będą przesyłane na adres: ...........................................................................
7. O
każdej
zmianie
adresu
Wykonawca/Zamawiający
zobowiązany
jest
poinformować
Zamawiającego/Wykonawcę, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczone pism wysłanych na ostatnio
podany adres. Zmiana taka nie wymaga konieczności zmiany Umowy.
8. Nieodebrane listy polecone, dotyczące spraw związanych z wykonaniem Umowy wysłane przez
Zamawiającego/Wykonawcę na wskazany wyżej adres z uwzględnieniem uwag dotyczących jego zmian,
traktowane będą w skutkach dla Umowy jako doręczone prawidłowo.
§9
Rozstrzyganie sporów
1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w przyszłości pomiędzy Stronami z niniejszej Umowy lub związane
z niniejszą Umową, Strony będą rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji.
3. Jeżeli w terminie 30 dni od daty powstania sporu Strony nie podejmą negocjacji lub negocjacje te nie
zakończą się jego rozwiązaniem, właściwy do rozpoznania sporu będzie Sąd powszechny w Zielonej Górze.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy: ustawy Kodeks cywilny, inne
obowiązujące przepisy prawne.

Tytuł projektu:
Nr umowy:
Program Operacyjny
Oś priorytetowa III
Działania 3.1.
Beneficjent:

Program podnoszenia kwalifikacji studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zgodnie z oczekiwaniami pracodawców
POWR.03.01.00-00.00-K394/16-00 z dnia 05 stycznia 2017 r.
Wiedza Edukacja Rozwój
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
NIP: 973 07 13 421
REGON: 977924147
strona 5 z 6

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr U/RA-TL-Z-PU/37

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§10
Pozostałe postanowienia
1. Językiem obowiązującym w trakcie realizacji niniejszej Umowy jest język polski.
2. Niewykonanie przez Zamawiającego przysługującego na podstawie niniejszej Umowy jakiegokolwiek
uprawnienia lub kompetencji nie oznacza zrzeczenia się ani też ograniczenia danego prawa lub innych
przysługujących Zamawiającemu praw. Jednorazowe lub częściowe tylko wykonanie danego prawa
nie wyklucza jego ponownego lub dodatkowego wykonania. Zrzeczenie się jednego prawa nie oznacza
zrzeczenia się jakiegokolwiek innego prawa przyznanego na podstawie niniejszej Umowy.
3. Strony niniejszej Umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień
niniejszej Umowy, Umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień, chyba że z ustawy lub
okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta, a Strony
Umowy dążyć będą do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami ważnymi, oddającymi
zamiary Stron.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
5. Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) załącznik nr 1 –
2) załącznik nr 2 –
3) załącznik nr 3 –
4) ...............................
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