Załącznik nr 2
Umowa nr ……/ ………. /2017
zawarta w dniu ...............2017 r. w .............................. pomiędzy:
Powiatem Mińskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
Ul.

Konstytucji

3

Maja

16,

05-300

Mińsk

Mazowiecki

reprezentowanym

przez

………………………………..
a
…………………… z siedzibą w ……………………. (…..-……) przy ul. ………………...
NIP……………….., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ............................... pod numerem KRS …………………/
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na podstawie odpisu
z KRS/zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn. „Obsługa
organizacyjno – techniczna szkoleń w ramach projektu pn. Czas na zmiany”, na które składają
się następujące zadania:
1) Zadanie 1 - Zapewnienie sal szkoleniowych na potrzeby szkoleń.
2) Zadanie 2 - Zapewnienie cateringu na potrzeby szkoleń, w tym:
a) Zadanie 2a – Zapewnienie obiadów na potrzeby szkoleń.
b) Zadanie 2b – Zapewnienie serwisu kawowego na potrzeby szkoleń.
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy
oraz ofercie Wykonawcy, zwanej dalej „Ofertą”, stanowiącej załącznik nr 4 do umowy.
2. Ilekroć w treści umowy jest mowa o zamówieniu należy przez to rozumieć zadania, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-2.
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3. Zamawiający oświadcza, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
§2
Termin wykonania umowy
1.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do 15.09.2018 r.
w sposób określony w zapytaniu ofertowym.

2.

Szczegółowy harmonogram świadczenia usług będzie przekazywany Wykonawcy w terminie
do 7 dni przed realizacją danej usługi szkoleniowej pocztą elektroniczną na adres wskazany w
umowie (uwaga nie dotyczy miesiąca lipca 2017 roku). Harmonogram zawierał będzie
szczegółowy wykaz dat

i godzin szkoleń oraz liczb obiadów i serwisów kawowych w

każdym dniu szkoleń. Każda usługa szkoleniowa obejmuje od 16 do 18 godzin szkoleń.
3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych terminów świadczenia usług
określonych w przekazanym Wykonawcy harmonogramie, z zastrzeżeniem powiadomienia
Wykonawcy co najmniej na 2 dni robocze przed terminem świadczenia usług wynikającym z
przekazanego harmonogramu.

4.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym,
kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na
należyte zrealizowanie przedmiotu umowy.

5.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem terminów oraz
z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą
zawodową.
§3
Wynagrodzenie

1. Za

prawidłowo

wykonany

przedmiot

umowy

Zamawiający

zapłaci

Wykonawcy

wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej kwoty ………………… zł brutto (słownie
złotych: ………………………………….), stanowiącej całkowitą cenę brutto wynikającą
z Oferty.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne miesięcznie po zakończeniu
wykonywania usług w danym miesiącu w łącznych wysokościach określonych poniżej:
1)

za wykonanie zadania 1 wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej za
1 godzinę wynajmu sali i liczby zamówionych w danym miesiącu godzin określonych
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w harmonogramie, o którym mowa w §2 ust. 2. Cena jednostkowa za 1 godzinę wynajmu
sali wynosi: …………… zł brutto;
2)

za wykonanie zadania 2a wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej za
1 obiad i liczby zamówionych w danym miesiącu obiadów określonych
w listach odbioru serwisu kawowego i dania ciepłego, o którym mowa w §2 ust. 2. Cena
jednostkowa za 1 obiad w odniesieniu do jednego uczestnika wynosi: …………..zł
brutto;

3)

za wykonanie zadania 2b wynagrodzenie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej za 1
serwis kawowy i liczby zamówionych w danym miesiącu serwisów określonych
w listach odbioru serwisu kawowego i dania ciepłego, o którym mowa w §2 ust. 2. Cena
jednostkowa za 1 serwis kawowy w odniesieniu do jednego uczestnika wynosi:
……………zł brutto.

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie każdorazowo faktura VAT wystawiona przez
Wykonawcę po zakończeniu świadczenia usług w danym miesiącu wg zasad określonych
w niniejszym paragrafie.
4.

Każda faktura VAT powinna zawierać następujące informacje:
Nabywca :Powiat Miński, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 3, NIP: 822-234-2426, Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk
Mazowiecki, Faktura powinna zawierać pełną nazwę zadania.

5. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania
faktury VAT przez Zamawiającego.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
w przypadku, kiedy powstanie zwłoka w zapłacie wynagrodzenia spowodowana opóźnieniem
związanym z przekazaniem środków przez Instytucję Zarządzającą na rzecz Zamawiającego.
7. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w wystawionej fakturze VAT.
8. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Kontrola
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest obowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do
oceny należytego wykonywania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
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1)

informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w wykonywaniu przez
Wykonawcę przedmiotu umowy;

2) udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanego przez Wykonawcę
przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez
Zamawiającego, w terminie 2 dni od dnia wniesienia żądania przez Zamawiającego lub
osobę przez niego upoważnioną.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem
przedmiotu umowy.
§5
Obowiązek informacyjny Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest informować, że przedmiot umowy jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego
w szczególności poprzez oznakowanie pomieszczeń, w których realizowane jest zamówienie
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
§6
Klauzule społeczne
1. Zamawiający wymaga by przy realizacji przedmiotu zamówienia w postaci usług
cateringowych przez cały okres świadczenia usług tj. w okresie od dnia zawarcia umowy do
dnia 15.09.2018 roku zatrudniona było 1 osoba spełniająca jedną z przesłanek wyrażonych
w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym tj. należąca do jednej
z poniżej wskazanych kategorii osób:
a. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
b. uzależnionych od alkoholu,
c. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
d. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
e. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy,
f. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
g. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej,
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h. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudniania ww. osoby.
3. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt
zatrudniania ww. osoby, w szczególności przez przedłożenie kopii umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej zawierającej imię i nazwisko tej osoby, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy
oraz wymiar czasu pracy lub wymiar godzinowy świadczenia zleconych zadań.
§7
Odpowiedzialność Wykonawcy za podwykonawców
1. Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu przedmiotu umowy podwykonawcami
w zakresie wskazanym w Ofercie.
2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
własne działania lub zaniechania.
§8
Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku:
1) niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym harmonogramem, o którym
mowa w § 2 ust. 2 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
za każdy taki przypadek;
2) opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w

stosunku do terminów

określonych harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2, w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, umowy za każdą godzinę opóźnienia;
3) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust. 1;
4) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
5) nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 5 w wysokości
100 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania obowiązków.
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6) nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązku określonego w par 6 ust. 1 kwoty 500 zł
za każdy miesiąc w którym Wykonawca nie realizował obowiązku określonego w par 6
ust. 1 umowy.
2. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z przypadającego do
zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, na co Wykonawca
niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość
szkody przekracza kwotę zastrzeżonej kary umownej.
§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w przypadku przerwania wykonywania usług objętych przedmiotem umowy tj. przerwania
realizacji usługi najmu sal lub cateringowej na okres dłuższy niż 2 dni robocze
i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego - w
terminie 7 dni od upływu terminu dodatkowego;
2) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze - w terminie 7 dni od dnia
powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu jednej z tych okoliczności;
3) w wypadku rozwiązania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 umowy o dofinansowanie
projektu w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie.
2. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze stron, na podstawie
któregokolwiek z postanowień umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na
przyszłość, w dniu wskazanym przez stronę odstępującą od umowy, jednakże nie wcześniej niż
w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą stronę, nie naruszając
stosunku prawnego łączącego strony na podstawie umowy w zakresie już wykonanego
przedmiotu umowy (odstąpienie od części umowy).
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§ 10
Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania
przedmiotu umowy.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej
informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy.
3. Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu umowy upoważnia się:
a. ze strony Zamawiającego:
- ................................................... tel/fax..................................e-mail................................
- ....................................................tel/fax..................................e-mail................................
b. ze strony Wykonawcy:
- ..................................................tel/fax................................e-mail.............................
-...................................................tel/fax................................e-mail.............................
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 wymaga zawiadomienia w formie pisemnej i nie
wymaga aneksu do umowy.
§ 11
Zmiany umowy
1.

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. punkt 17 lit. c) Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega
sobie możliwość zmiany umowy, która nie będzie prowadziła do zmiany jej charakteru
i zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
a)

konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

b)

wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.
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§ 12
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:
a) 2 dla Zamawiającego,
b) 1 dla Wykonawcy.

4. W razie sprzeczności postanowień umowy z postanowieniami załączników rozstrzygające
znaczenie mają postanowienia umowy.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną treść:
1) Załącznik nr 1 – pełnomocnictwo dla ………………………...
2) Załącznik nr 2 – odpis z KRS/zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej
3) Załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe
4) Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy
Ze strony Zamawiającego:

...........................................
(podpis i pieczątka)

Ze strony Wykonawcy:

...............................................
(podpis i pieczątka)
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