Załącznik nr 10
UMOWA nr CRU/......./Z/2014
(wzór)
zawarta w dniu .........………... w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 5 a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie
z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
NIP: 573-230-29-50, REGON: 002741290
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Barbarę Mizerę
a
....................................................................................................
z siedzibą ........................................................................................................
NIP: ………………………, REGON: …………………. .
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez: ….................................................
łącznie zwane dalej „Stronami”, o następującej treści:
1.

2.

3.

4.

§ 1.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia/kursu
….........................……………………………………..............................................................
dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Macierzyństwo Cię nie wyklucza”,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, zwanym dalej „Projektem”.
Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje oraz
dysponuje wykwalifikowaną kadrą zapewniającą realizację przedmiotu umowy na
najwyższym poziomie. Wykaz kadry dydaktycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
Szkolenie/Kurs o którym mowa w ust. 1 zostanie zorganizowane/-y w terminie od dnia
…................... do dnia …................... dla maksymalnie ….. Uczestników/-ka Projektu
skierowanych przez Zamawiającego i obejmować będzie:
• …… godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych;
• …… godzin lekcyjnych zajęć praktycznych.
Jedna godzina lekcyjna liczy 45 minut.
Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za niezapewnienie
maksymalnej liczby Uczestników, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne
roszczenia.
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5. Miejscem realizacji kursu/szkolenia jest teren miasta Częstochowy, adres:
• dla zajęć teoretycznych: …............................................................................................
• dla zajęć praktycznych: ….............................................................................................
6. Szkolenie/Kurs zostanie przeprowadzone w oparciu o szczegółowy program szkolenia
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
7. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia imienny
wykaz osób skierowanych.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

§ 2.
Strony ustalają, że zajęcia szkoleniowe będą odbywały się w wymiarze maksymalnie po
8 godzin dydaktycznych dziennie, według planu nauczania obejmującego nie mniej niż
35 godzin dydaktycznych w tygodniu.
Szkolenie/Kurs zostanie przeprowadzone zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę
harmonogramem. Harmonogram wraz z danymi personalnymi osób odpowiedzialnych
za prawidłową realizację szkolenia/kursu, umożliwiającymi bezpośrednią komunikację
(numer telefonu, faksu itd.), należy dostarczyć Zamawiającemu na 3 dni przed
rozpoczęciem szkolenia.
Postanowienia harmonogramu w zakresie terminu poszczególnych zajęć zostaną
opracowane w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego i będą uwzględniać
rozkład innych zajęć Uczestników.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się od poniedziałku do soboty, zgodnie
z treścią ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki lokalowe zgodnie
z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt niezbędnych badań
lekarskich dla każdego Uczestnika szkolenia/kursu, przeprowadzonych przez
uprawnionych lekarzy.
Wraz z rozpoczęciem szkolenia/kursu, Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć
każdego z Uczestników szkolenia/kursu w opatrzone logo Unii Europejskiej i Projektu
materiały dydaktyczne i biurowe, zgodnie z zakresem tematycznym kursu/szkolenia oraz
złożoną ofertą, w ilości i asortymencie niezbędnym do realizacji programu, które stają się
własnością Uczestnika.
Wykonawca zobowiązany jest również do informowania Uczestników o finansowaniu
realizacji Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego poprzez zamieszczanie w dokumentacji szkoleniowej informacji o udziale
Unii Europejskiej, a także oznakowania miejsca realizacji szkolenia, zgodnie
z wymogami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
(Dz. Urz. UE L 210/25 z 31.07.2006) oraz Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady WE nr
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 371/1 z 27.12.2006) i obowiązującymi „Wytycznymi
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dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(POKL), które są dostępne na stronie www.efs.gov.pl.
9. Wykonawca oznaczy salę szkoleniową, w której odbywać się będzie szkolenie/kurs oraz
zapewni prawidłową wizualizację szkolenia/kursu zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(POKL), które są dostępne na stronie www.efs.gov.pl.
10. Informację o prowadzonych szkoleniach/kursach Wykonawca umieści w bazie danych
ofert szkoleniowych na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl.
11. Wykonawca przeprowadzi ewaluację szkolenia/kursu wśród 100% Uczestników
w oparciu o wzór formularza ankiety ewaluacyjnej, który przedstawi do akceptacji
Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu
umowy. Na ankiecie Wykonawca umieści nazwę i logo Zamawiającego oraz oznaczenia
i napisy dotyczące współfinansowania programu z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w ramach promocji dla Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca dołączy ankietę do materiałów szkoleniowych
oraz będzie przestrzegał, aby została uzupełniona przez każdego z Uczestników.
12. Wykonawca przygotuje dokumentację fotograficzną danego szkolenia/kursu w postaci:
min. 12 zdjęć ogólnych dokumentujących szkolenie/kurs.
13. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu codzienne raporty
obecności zawierające listę Uczestników biorących udział w szkoleniu/kursie danego
dnia, najpóźniej do godziny 12:00 dnia następnego w formie elektronicznej lub za
pomocą faksu.
14. Nie później niż 7 dni od daty zakończenia realizacji szkolenia/kursu Wykonawca
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację z przeprowadzonego
szkolenia/kursu, w tym:
1) dzienne listy obecności Uczestników kursu/szkolenia,
2) dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć
edukacyjnych,
3) oświadczenia każdego z Uczestników potwierdzające odbiór materiałów
dydaktycznych i biurowych,
4) oświadczenia każdego z Uczestników potwierdzające odbiór ciepłych posiłków,
5) rejestr
wydanych
zaświadczeń/certyfikatów
potwierdzających
ukończenie
szkolenia/kursu,
6) ankiety ewaluacyjne wypełnione przez Uczestników szkolenia/kursu,
7) nieodpłatnie jeden komplet materiałów szkoleniowych,
8) zdjęcia dokumentujące przebieg szkolenia/kursu na płycie CD/DVD.
15. Wykonawca, pod rygorem utraty prawa do zapłaty za szkolenie/kurs, zobowiązany
będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o:
1) nie zgłoszeniu się Uczestników na szkolenie/kurs,
2) przerwaniu szkolenia/kursu lub rezygnacji z uczestnictwa oraz każdorazowej
nieobecności skierowanych osób,
3) innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu szkolenia/kursu oraz
Projekt pt. „Macierzyństwo Cię nie wyklucza!” współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Lider : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
Partner: Fundacja Mozaika w Częstochowie

3/10

postanowień niniejszej umowy.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentów potwierdzających
realizację przedmiotowego szkolenia/kursu, a w szczególności: programu,
harmonogramu, dokumentów związanych z kosztami, listy obecności uczestników,
certyfikatów i zaświadczeń, o których mowa poniżej w § 3 do dnia 31 grudnia 2020 roku
lub dłużej jeżeli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
17. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:
1) ogłoszenie o zamówieniu,
2) oferta Wykonawcy,
3) załączniki do niniejszej umowy.
§ 3.
1. Wykonawca
zobowiązany jest do wystawienia Uczestnikom biorącym udział
w szkoleniu/kursie odpowiednich zaświadczeń o ukończeniu szkolenia/kursu zgodnie
z Rozporządzeniem MEN z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania
przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. nr 31 poz. 216) lub innego zaświadczenia zgodnego
z przepisami prawa regulującymi przeprowadzenie kursu/szkolenia oraz zaświadczeń
opatrzonych kolorowymi logotypami: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Unii
Europejskiej z odniesieniem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny zgodnie
z obowiązującymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), które są dostępne na stronie www.efs.gov.pl.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczeń Uczestnikom szkolenia/kursu
jeżeli spełniają kryteria do ich otrzymania. Na umotywowane żądanie Uczestnika lub
Zamawiającego, Wykonawca wyda im bezpłatnie duplikaty lub odpisy zaświadczeń,
także po zakończeniu realizacji niniejszej umowy.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdemu z Uczestników szkoleń/kursów
(z wyjątkiem zajęć praktycznych na kursach prawa jazdy kat. B) dostęp do serwisu
kawowego (tj. kawy, herbaty, zimnych napojów, drożdżówek lub ciastek) oraz obiadu
w postaci jednego gorącego posiłku, tj. drugiego dania pokrywającego 1/3 dziennego
zapotrzebowania kalorycznego dla osoby dorosłej – min. 900 kcal.
2. Posiłki powinny być urozmaicone i przyrządzone w dniu wydania.
3. Wartość zestawu wszystkich produktów żywnościowych (tzw. catering) nie może być
mniejsza niż 16,00 zł na jednego Uczestnika szkolenia/kursu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi cateringowej wyłącznie przy
użyciu produktów świeżych, spełniających normy jakości produktów spożywczych, jak
również do estetycznego podawania poczęstunku.
5. Posiłki należy podawać w trakcie trwania przerwy w zajęciach, w budynku, w którym
realizowane jest szkolenie/kurs, w osobnym odpowiednio przygotowanym
pomieszczeniu.
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§ 5.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem/kursem oraz w drodze
do miejsca szkolenia/kursu i z powrotem, obejmującej każdego Uczestnika
szkolenia/kursu.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polis/-y ubezpieczeniowej dotyczącej
Uczestników (oryginał do wglądu), najpóźniej w ciągu 5 dni od rozpoczęcia zajęć.
§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania obecności Uczestników szkolenia/kursu na
każdych zajęciach.
2. Uczestnicy własnoręcznym podpisem poświadczają swoją obecność na zajęciach.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania oryginałów bieżących list obecności za
dany miesiąc do drugiego dnia roboczego następnego miesiąca.
4. Wykonawca prowadzi dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar godzin
i tematy edukacyjne, rejestr wydawanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie
szkolenia/kursu i zdobycie kwalifikacji oraz sporządza protokół z egzaminu lub innego
sposobu sprawdzania efektów szkolenia/kursu wskazanego w programie.
§ 7.
1. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres realizacji
szkolenia/kursu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania usługi objętej przedmiotem niniejszej
umowy w terminie do dnia 31.05.2015 r.
§ 8.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
z realizacją niniejszej umowy, w tym do dokumentów finansowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu prowadzenia zajęć i używanego
w tym celu sprzętu/narzędzi szkoleniowych.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Wykonawca zostanie wezwany do
niezwłocznego ich usunięcia, a gdy nieprawidłowości te nie zostaną usunięte
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
ponoszenia kosztów szkoleń/kursów.
4. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli realizowanej przed podmioty zewnętrzne
w zakresie realizacji usług objętych umową, a w tym udostępniać wszelkie materiały
i dokumenty – także finansowe.
5. Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po
jej ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających
z tej umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że wykonywane przez niego
czynności nie będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa.
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§ 9.
1. Koszt szkolenia/kursu dla jednej osoby ustala się na kwotę …...............………… zł brutto
(słownie: ………..…………................... złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet, jeśli czynności te nie
zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł
przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej
umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia następuje po wykonaniu pełnego zakresu czynności objętych
przedmiotem umowy. Nie dopuszcza się rozliczeń częściowych lub zaliczkowych.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku przerwania przez beneficjenta udziału
w szkoleniu/kursie nie zmniejsza się, pod warunkiem uczestnictwa w minimum 70 %
czasu zajęć.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmniejszone w przypadku przerwania przez
beneficjenta uczestnictwa w szkoleniu/kursie. Po zrealizowaniu do 70 % całości zajęć,
zapłata za szkolenie/kurs ww. osoby nastąpi proporcjonalnie za okres jej faktycznego
uczestnictwa w szkoleniu/kursie.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmniejszone w przypadku przeznaczenia
mniejszej niż deklarowana w preliminarzu kosztów (załącznik nr 3 do umowy) kwoty na
catering oraz materiały szkoleniowe dla Uczestników szkolenia/kursu.
7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia przez
Wykonawcę rachunku/faktury rozliczeniowej, przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w treści rachunku/faktury.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w siedzibie Zamawiającego w terminie
7 dni roboczych od zakończenia szkolenia/kursu rachunku/faktury rozliczeniowej wraz
z zestawieniem wydatków składających się na kwotę faktury oraz załączonym wykazem
osób przeszkolonych, protokołem z egzaminu, kserokopiami zaświadczeń o ukończeniu
szkolenia, wypełnionymi przez Uczestników szkolenia/kursu ankietami ewaluacyjnymi,
a także listami obecności Uczestników oraz zaświadczeniami lekarskimi (w przypadku
konieczności ich wystawienia w związku z uczestnictwem w danym szkoleniu/kursie),
kopią rachunku/faktury potwierdzającej wydatki na catering i materiały szkoleniowe dla
uczestników szkolenia/kursu.
9. Wynagrodzenie powyższe jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku
środków finansowych na koncie Zamawiającego przeznaczonych na realizację projektu
pn. „Macierzyństwo Cię nie wyklucza!”, zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego w Katowicach transzy środków pieniężnych na realizację projektu na
wyodrębniony rachunek projektu, jednak nie później niż do dnia 30.06.2015 r., na co
Wykonawca wyraża zgodę podpisując niniejszą umowę.
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§ 10.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z dwutygodniowym
okresem wypowiedzenia, w formie pisemnej. Zamawiający ponosi wówczas koszty
proporcjonalne do zakończonego okresu realizacji szkolenia/kursu, po przedłożeniu
przez Wykonawcę kalkulacji kosztów.
2. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku braku realizacji przez Wykonawcę niniejszej umowy w całości lub w części,
jak też w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak realizacji, rozwiązanie lub
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 40 %
łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez
zachowania terminu wypowiedzenia, z prawem do naliczenia i żądania od Wykonawcy
kary umownej w wysokości 40 % łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
w przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca:
1) nie dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonywania zadania, przy
czym za dysponowanie potencjałem technicznym rozumie się nie tylko potencjalną
możliwość korzystania ze sprzętu, narzędzi, sal wykładowych, materiałów
dydaktycznych, ale faktyczne ich wykorzystywanie w całości i w jednym czasie
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji niniejszej umowy,
2) nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zadania,
3) nie realizuje kursu/szkolenia według programu (załącznik nr 2 do niniejszej umowy),
4) nie zapewnia uczestnikom kursu zestawu produktów żywnościowych, o których
mowa w § 4 niniejszej umowy,
5) nie przestrzega zakresu tematycznego szkolenia szczegółowo opisanego
w stosunku do każdej części zamówienia,
6) w przypadku przeprowadzenia przez Wykonawcę bez powiadomienia i pisemnej
zgody Zamawiającego szkolenia w innym miejscu bądź innych warunkach
lokalowych niż określone w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.
7) w przypadku realizacji umowy przez Podwykonawców, jeśli taka możliwość nie
została wyraźnie przewidziana w ofercie Wykonawcy.
5. W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia szkolenia/kursu określonego w § 7
ust. 2 umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1 % łącznej
wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy.
6. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości
wynagrodzenia Wykonawcy brutto – w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę
obowiązku określonego w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, tj. nieprzedłożenia lub
przedłożenia po terminie raportu obecności za przeprowadzony dzień szkolenia.
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7. Kary umowne podlegają sumowaniu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych w pierwszej
kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego
upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
9. Określone w niniejszym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności gdyby na skutek niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający zobowiązany był do zwrotu
dofinansowania Projektu.
10. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy
w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej, lub też
w przypadku zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego skutki
niewykonania umowy.
§ 11.
1. Ustala się, że opiekunem i osobą odpowiedzialną za szkolenie/kurs ze strony
Wykonawcy będzie ………………………… tel. ………………, e-mail: ….........………….
2. Nadzór formalny ze strony Zamawiającego będzie pełnić…………………………............
tel. ………………… e-mail: ………………………………
§ 12.
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawców
następujący zakres usług ............................................., natomiast pozostały zakres
będzie wykonywał osobiście.
2. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji umowy przez Podwykonawców, tylko
wówczas , gdy zostało to wyraźnie zastrzeżone w ofercie.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez
Wykonawcę umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń,
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie niniejszej umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za pomocą
których będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy – stosownie do
art. 474 k. c. Odpowiedzialność Wykonawcy i Podwykonawcy wobec Zamawiającego
ma wówczas charakter solidarny.
5. W celu uruchomienia bezpośrednich płatności dla Wykonawcy, Zamawiający ma prawo
żądać od Wykonawcy pisemnego potwierdzenia zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia
za wykonane usługi, w ramach zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy, o której
mowa w ust. 2. W przypadku nie doręczenia ww. potwierdzenia, Zamawiający ma prawo
wstrzymać płatność faktury do wysokości kwoty należnej podwykonawcy.
6. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za
działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.
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7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
§ 13.
1. Strony dopuszczają następujące zmiany w treści umowy:
1) zmianę terminu przeprowadzenia szkolenia, określonego w § 1 ust. 3 umowy,
w szczególności w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. z powodu działania siły wyższej,
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne
zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach. Zmiana terminu będzie uzależniona od okresu działania
siły wyższej oraz okresu potrzebnego do usunięcia skutków tego działania;
2) zmianę sal wskazanych w § 1 ust. 5 umowy pod warunkiem, że Wykonawca złoży
dokumenty potwierdzające, że spełniają one wymagania opisane w ogłoszeniu
o zamówieniu. O każdej zmianie sal Wykładowca zobowiązany jest powiadomić
Zamawiającego na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni przed planowaną zmianą.
Zmiana sal nie wymaga podpisania aneksu do umowy;
3) zmiany kadry dydaktycznej określonej w załączniku nr 1 do umowy, w wyniku
zdarzeń, których Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć (np. choroba,
wypadek, śmierć, rozwiązanie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej). W takim
przypadku Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego,
przekazując jednocześnie pisemne uzasadnienie dokonania powyższej zmiany oraz
przedłożyć informacje dotyczące nowych osób o takich samych kwalifikacjach
zawodowych i wykształceniu oraz doświadczeniu w zakresie potwierdzającym
spełnianie warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Zmiany umowy wymienione w ust. 1 wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 14.
Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być
zbywane w drodze cesji.
§ 15.
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 16.
1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacja umowy, Strona zgłaszająca
roszczenie lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, zgłaszając swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej Strony.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą
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Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14 dni od
chwili ich zgłoszenia.
3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły
przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 17.
Umowę porządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 (dwa)
egzemplarze otrzyma Zamawiający, a 1 (jeden) egzemplarz otrzyma Wykonawca.
Załączniki do umowy:
• Załącznik nr 1 - Wykaz kadry dydaktycznej;
• Załącznik nr 2 - Program szkolenia;
• Załącznik nr 3 - Preliminarz kosztów.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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