Załącznik Nr 6
do Zapytania Ofertowego nr K/U/6./2014

Umowa nr K/U/ /2014
zawarta w Kielcach dnia …………. 2014 roku pomiędzy :
Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
KRS 198087, NIP 657-038-94-52
działająca przy pomocy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, ul. Czarnowska 2a,
26-065 Piekoszów, NIP: 959-14-87-339, REGON: 290505494-00027
reprezentowana przez Dyrektora Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, Ks. Jana
Jagiełkę
zwana dalej Zamawiającym
a
………….. z siedzibą w ……………., przy ul. …………………, zarejestrowaną w …………
.……………………………………………………………………………………….…………,
.……………………………………………………………………………………….…………,
NIP: …………….., reprezentowaną/nym przez ……………………………………
, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
o treści następującej:
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w toku postępowania
przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Szkolenia dla pracowników Domu
dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie– współfinansowanego w ramach projektu
PL33/SPPW/IiII/Nr9/2014 pn."Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej celem utworzenia
lokali aktywizujących przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz poprawa
jakości świadczonych usług poprzez podniesienie kwalifikacji personelu” w ramach projektu
nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych
Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej
podopiecznych”. realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia,
Strony oświadczają co następuje:

§ 1.
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń, objętych złożoną
przez Wykonawcę ofertą.
§ 2.
Przedmiot umowy
1.
Zakres przedmiotowy umowy obejmuje realizację usług szkoleniowych w zakresie
Zadania nr ……., szczegółowo określonym w ofercie, zwanych dalej „Zadaniem”, dla
pracowników DPS w Piekoszowie (zwanych dalej uczestnikami).
2.
Wykonawca zobowiązany jest do:

1

Załącznik Nr 6
do Zapytania Ofertowego nr K/U/6./2014

a.
zapewnienia zaplecza szkoleniowego niezbędnego do realizacji szkolenia
odpowiadającego wymaganiom szkolenia (w tym zapewnienie wymaganego sprzętu,
odpowiadającego wymaganiom szkolenia dla każdego Uczestnika zgłoszonego na
szkolenie),
b.
zapewnienia doświadczonych trenerów/instruktorów na każdy dzień szkolenia,
odpowiedzialnych za przeprowadzenie zajęć szkoleniowych pod względem
merytorycznym oraz przeprowadzenie wśród uczestników szkolenia ankiety ewaluacyjnej,
która umożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny szkolenia,
c.
dostarczenia nieodpłatnie materiałów szkoleniowych uczestnikom szkolenia,
d.
wystawienia uczestnikom szkoleń zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających udział
w szkoleniu,
e.
przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego/zewnętrznego i wydanie zaświadczeń/
certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe,
f.
umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym
Instytucjom
monitorowania szkolenia,
g.
ubezpieczenie uczestników w przypadku, gdy jest to wymagalne przepisami prawa.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia danego szkolenia każdorazowo
w terminie wskazanym przez Zamawiającego w złożonym harmonogramie szkoleń.
§ 3.
Warunki realizacji umowy
1.
Przedmiot niniejszej umowy powinien być wykonany z należytą starannością
i z zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z zaakceptowanym
programem szkolenia w sposób zapewniający uczestnikom szkoleń nabycie należytych
umiejętności praktycznych i wiedzy.
3.
Wykonawca oświadcza, że zapewni kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności i bazę
szkoleniową niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W szczególności
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń przez osoby profesjonalnie do tego
przygotowane, legitymujących się odpowiednią wiedzą, kompetencjami, doświadczeniem
i właściwymi zezwoleniami lub uprawnieniami, jeżeli takie są wymagane.
4.
Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które
uniemożliwiałyby realizację niniejszej umowy, a w szczególności umów, które stwarzałyby
konflikt interesów bądź też uniemożliwiałaby należyte reprezentowanie interesów
Zamawiającego.
5.
Wykonawca może zlecić realizacje określonej części zadania podwykonawcom tylko za
zgodą Zamawiającego i tylko tym podwykonawcom, na których Zamawiający wyrazi zgodę.
Negocjacje w tym zakresie mogą dotyczyć zakresu podzlecanych usług, podziału kompetencji
oraz wpływu na harmonogram wykonania zadania.
6.
Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogą skutkować niewykonaniem bądź
opóźnionym wykonaniem usług koniecznych do pomyślnego i terminowego ukończenia
szkoleń, winny być niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu.
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7.
W związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do poddania
kontroli dokonywanej przez Zamawiającego lub inne uprawnione podmioty, w tym:
a)
zapewnienia wglądu we wszystkie dokumenty, w tym elektroniczne, związane
z realizacją umowy,
b)
umożliwienia uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych,
w tym dostępu do swojej siedziby i miejsca realizacji zadań.
8.
Wykonawca zobowiązany jest do informowania uczestników Projektu o pochodzeniu
środków przeznaczonych na realizację niniejszej Umowy.
9.
Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystywania podczas realizacji usługi
materiałów informacyjnych i wzorów dokumentów przekazanych przez Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu po zakończeniu każdego
szkolenia kompletną dokumentację szkoleniową dot. zrealizowanego szkolenia, w tym:
a.
kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał - poprawnie i
kompletnie uzupełnionego dziennika zajęć (zawierający listę obecności, program zajęć,
sprawozdanie ze szkolenia) oraz kompletne ankiety oceny szkoleń, wypełnione przez
uczestników Projektu,
b.
kopię merytorycznych materiałów szkoleniowych,
c.
kopię zaświadczenia/certyfikatu wystawionego dla każdego uczestnika, który
ukończył szkolenie oraz potwierdzenie odbioru zaświadczenia/certyfikatu przez
uczestników (załącznik nr 3 do umowy),
d.
kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających
wykonanie obowiązku o którym mowa w §2 ust. 2 lit. g.
11. Brak przekazania prawidłowej dokumentacji stanowić będzie rażące naruszenie
warunków umownych uprawniających Zamawiającego do rozwiązania niniejszej umowy bez
wypowiedzenia albo do odstąpienia od Umowy. W każdym przypadku nieprzekazania
kompletnej dokumentacji Wykonawca traci prawo do Wynagrodzenia o jakim mowa w § 4.
§ 4.
Wynagrodzenie
1.
Ustala się następujące wynagrodzenie brutto (w tym podatek VAT) za realizacje
przedmiotu umowy:
a.
Netto: ………………………zł (słownie:……………………………..…..………….)
b.
Brutto: ………………………zł (słownie:……………………………...…………….)
2.
Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia i wystawienia stosownej
faktury VAT po wykonaniu każdego szkolenia.
3.
Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w oparciu o wystawione przez Wykonawcę
lub wskazaną przez niego jednostkę organizacyjną faktury VAT, w terminie 90 dni od dnia
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4.
Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest przekazanie Zamawiającemu kompletnej,
rzetelnej i prawdziwej dokumentacji szkoleniowej o jakiej mowa w § 3 ust. 11 umowy. Brak
przekazania wskazanych dokumentów zamawiającemu wyłącza prawo Wykonawcy do
domagania się zapłaty do czasu przedłożenia dokumentacji szkoleniowej zgodnie z treścią
Umowy.
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5.
Wynagrodzenie określone niniejszą umową jest wynagrodzeniem ryczałtowym
i stanowi wynagrodzenie za całość usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy,
w tym także zawiera w sobie wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do utworów,
które powstaną w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
§ 5.
Odpowiedzialność
1.
Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad obecnością uczestnika na
szkoleniu m.in. poprzez: prowadzenia dziennika zajęć.
2.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości
20% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy przewidzianego niniejszą Umową.
Zapłata kary umownej nie wyłącza obowiązku zapłaty odszkodowania uzupełniającego,
w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość kary umownej, na zasadach
ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.
3.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego (za wyjątkiem kwestii wskazanych w § 8, ust. 2), Zamawiający
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy przewidzianego niniejszą Umową. Zapłata kary umownej nie wyłącza
obowiązku zapłaty odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy poniesiona szkoda
przewyższa wysokość kary umownej, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie
cywilnym.
4.
W przypadku niedotrzymania terminu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty na rzecz Zamawiającego, kary umownej w wysokości wskazanej w ust. 2.
§ 6.
Prawa autorskie
1.
W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawca stworzy
utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2006.90.631 j.t., z późn. zm.), mają zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.
2.
W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, Wykonawca każdorazowo
po przekazaniu Zamawiającemu utworów, o których mowa w ust. 1, przeniesie na
Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do tych utworów, przy uwzględnieniu
wszelkich pól eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t., z późn. zm.).
3.
Przeniesienie praw autorskich majątkowych obejmie tylko i wyłącznie utwory
przygotowane celowo do realizacji przedmiotu niniejszej umowy i nie dotyczy materiałów
zawodowych programów państwowych czy też materiałów obejmujących wytyczne
odpowiednich instytucji oraz materiałów szkoleniowych i programów szkoleniowych
wykorzystywanych w bieżącej działalności szkoleniowej prowadzonej przez Wykonawcę
(w tym zakupionych gotowych publikacji).
4.
Zamawiający jest w szczególności uprawniony do rozporządzania i korzystania
utworów na polach eksploatacji obejmujących:
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a.
utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - tworzenie egzemplarzy utworu przy pomocy
dowolnych technik, w tym drukowania, reprografii, zapisu magnetycznego, nagrań
magnetofonowych, technik cyfrowych, na dowolnych nośnikach w tym w szczególności
kasetach video, CDromach, DVD, dyskietkach,
b.
wprowadzanie do pamięci komputera,
c.
w zakresie obrotu oryginałem utworu lub jego egzemplarzami – wprowadzanie do
obrotu,
d.
użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
e.
publiczne wykonanie, wystawienie, odtwarzanie, udostępnienie w Internecie lub
innych sieciach informatycznych, wyświetlanie, nadawanie oraz inne publiczne
udostępnianie w taki sposób, że dowolna osoba w wybranym miejscu i czasie może mieć
do niego dostęp,
f.
dokonywanie skrótów i zmian w utworze,
g.
dokonywanie przeróbek utworu i jego części,
h.
łączenie utworu albo jego części z innymi utworami.
5.
Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje również zezwalanie
Zamawiającemu na wykonanie zależnego prawa autorskiego.
6.
Do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca wykonuje je
wyłącznie dla celów Projektu.
§ 7.
Czas trwania umowy
1.
Niniejsza umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do dnia ……….. 2015 r.
2.
Stronie przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku gdy druga strona dopuściła się rażącego naruszania istotnych postanowień
niniejszej umowy. Za rażące naruszenie postanowień umownych uważa się w szczególności:
świadczenia usługi za pomocą trenerów nie mających wiedzy, doświadczenia lub kompetencji
w zakresie objętym szkoleniem; prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w sposób
nierzetelny; niedopełnienie innych obowiązków o których mowa w § 3; brak posiadania przez
Wykonawcę statusu o jakim mowa w § 1.
3.
W przypadku rażącego naruszenie istotnych postanowień niniejszej umowy,
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4.
Niniejsza umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku prawomocnego
skazania Wykonawcy za popełnienia przestępstwa karnego lub karno – skarbowego.
5.
Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od niniejszej umowy
w przypadku braku przekazania Zamawiającemu wszelkiej i niewadliwej dokumentacji
szkoleniowej w sposób zgodny z postanowieniami Umowy w terminie do 30 dni od daty
zakończenia szkolenia.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1.
Zmiany, jak również wszelkie oświadczenia woli składane na tle realizacji umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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2.
W sprawach nieuregulowanych w umowie obowiązują postanowienia kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający
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