Projekt „ CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Znak sprawy: OP.III-AE.3410/31/EFS/2014

UMOWA NR ……/EFS/2014
zawarta w dniu ....................................2014 r. w Świdniku
pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdniku ,
21-040 Świdnik ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 12
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1) Kierownika – Pana Piotra Zajączkowskiego,
a
2) ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez właściciela, upełnomocnionych
przedstawicieli (niepotrzebne skreślić):
- .................................................................................................................
- ................................................................................................................
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania zlecenia pod nazwą:
„ Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu
systemowego pt. _ CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik_”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
2. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kursu w zakresie ……………………… wraz
z przeprowadzeniem badań lekarskich związanych z możliwością uczestnictwa w kursie dla
uczestników i uczestniczek projektu ,,CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS
Świdnik”
3. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:
1) Wykaz osób skierowanych na kurs
- załącznik Nr 1
2) Harmonogram prowadzonych zajęć sporządzony przez wykonawcę
w uzgodnieniu z zamawiającym
- załącznik Nr 2
1

§2
Wykonawca zobowiązuje się do :
1. Przeprowadzenia
kursu
…………………………………………………………….
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ oraz ofertą wykonawcy z dnia ……………. w okresie
od ……………………… do ……………….. wraz z przeprowadzeniem badań lekarskich
związanych z możliwością uczestnictwa w kursie dla …………… osób (zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do umowy) będących uczestnikami i uczestniczkami projektu ,,CZAS NA
ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik” .
2. Prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem prowadzonych zajęć (załącznik Nr 2 do
umowy).
3. Prowadzenia listy obecności uczestników i uczestniczek kursu, Dziennika prowadzonych
zajęć wraz z przekazaniem kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
Zamawiającemu wraz z rozliczeniem finansowym po zakończeniu kursów.
4. Niezwłocznego informowania o nieobecności uczestnika lub uczestniczki oraz wystąpieniu
jakichkolwiek trudności mogących uniemożliwić realizację zadania z uwagi na problemy
związane z absencją uczestników i uczestniczek kursu.
5. Zapewnienia uczestnikom i uczestniczkom kursu materiałów dydaktycznych oraz
ubezpieczenia.
6. Zapewnienia uczestnikom i uczestniczkom serwisu kawowego podczas każdego dnia zajęć.
7. Wystawienia uczestnikom i uczestniczkom zaświadczeń o ukończeniu kursu
………………………………. w rozumieniu Rozporządzenia MEiN z dnia 11.01.2012r. w
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012r. poz. 186 z późn.
zm.) oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o
prawo jazdy kat. B po uznaniu za przygotowanych do złożenia egzaminu państwowego
(pozytywnie złożony egzamin wewnętrzny).
8. Przekazania kserokopii wszystkich zaświadczeń do MOPS w Świdniku po zakończeniu
kursu.
9. Zastosowania się do Wytycznych Departamentu zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego ,,Wytyczne dot. Oznaczania projektów w ramach Programu operacyjnego
Kapitał Ludzki’’ z dnia 4.02.2009 r. dostępnymi na stronie internetowej www.efs.gov.pl.
10. Skierowania do prowadzenia zajęć wykwalifikowanej kadry.
11. Przechowywania dokumentacji dotyczącej niniejszego zamówienia do 31.12.2020r. w sposób
zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego
o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizacją umowy. Po 2020 roku
Wykonawca zobowiązany jest zniszczyć lub przekazać do archiwum dokumentację i
przekazać Zamawiającemu kopię protokołu zniszczenia lub przekazania.
12. Udostępniania podmiotom kontrolującym do wglądu wszystkie dokumenty związane
z realizacją umowy.
§3
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne za realizację usług, łączne za całość przedmiotu
umowy będzie wynosić do kwoty .............................. zł (brutto).
(słownie : .......................................................................................................................
....................................................................................................................... (brutto).
( w tym podatek VAT = ..........% w kwocie ........................................................ zł )
w tym za …… osób x ………………..…. zł/os = ………………………..……….. zł brutto
2. Zamawiający przekaże w/w Wykonawcy wynagrodzenie na konto wskazane na rachunku/
fakturze, po zakończeniu zajęć i przekazaniu dokumentacji związanej z przeprowadzeniem
kursów w terminie 21 dni od daty otrzymania rachunku/faktury.
3. Należność dla Wykonawcy zostanie pokryta ze środków projektu ,,CZAS NA ZMIANY –
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systemowy projekt MOPS Świdnik” – Zadanie Nr 1: Aktywna Integracja
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji
społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (Umowa
Ramowa zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Miejską
Świdnik z dnia 18 lipca 2008r. nr POKL.07.01.01-06-019/08 – Aneks do Umowy Ramowej z
dnia 23.04.2014r. nr POKL.07.01.01-06-019/08-09.
§4
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu
umowy trwa dłużej niż 7 dni oraz w przypadku naruszenia innych warunków umowy, w terminie
14 dni od uzyskania informacji o zwłoce lub innym naruszeniu.
§5
Zamawiający wskazuje do współpracy : ………………………………..
Wykonawca wskazuje do współpracy : ………………………………..
§6
W przypadku przerwania uczestnictwa w kursie, absencji uniemożliwiającej ukończenie kursu,
rezygnacji z udziału w projekcie przez uczestnika lub uczestniczkę – Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie proporcjonalne do okresu faktycznego uczestnictwa osoby w zajęciach.
§7
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :
2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 pkt 1 niniejszej umowy;
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego
w § 2 pkt 1.
2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego
w § 3 pkt 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz .U. z 2013 r., poz. 907 z
późn. zm./
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych na zasadach ogólnych.

1.

§8
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników
i uczestniczek kursów jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z zachowaniem
przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101
poz.926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 29.04.2004r. 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 2004r., Nr
100 poz.1024). Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o
ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych
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W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający przekaże
Wykonawcy dane osobowe osób, które podlegać będą przetwarzaniu w szczególności: imię,
nazwisko, datę i miejsce urodzenia, PESEL. Przekazane dane osobowe Wykonawca może
przetwarzać wyłącznie w zakresie zgodnym z umową, tj. dla potrzeb jej realizacji.
3. Wykonawca oświadcza, iż spełnia warunki określone w ustawie o ochronie danych
osobowych dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym,
zabraniem
przez
osobę
nieuprawnioną,
przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Zamawiający
powierza
Wykonawcy
przetwarzanie
danych
osobowych
uczestników/uczestniczek projektu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy
na warunkach określonych w niniejszej umowie.
5. Wykonawca, przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych, jest zobowiązany do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych
osobowych, o których mowa we właściwych przepisach prawa.
6. Wykonawca jest zobowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych do zapewnienia
środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających należyte zabezpieczenie danych
osobowych, wymagane przepisami prawa.
7. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania
danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu,
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony
powierzonych
do
przetwarzania
danych
osobowych
prowadzonych
w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Departamentowi EFS oraz
innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, na każde żądanie,
informacji na temat przetwarzania danych powierzonych przez Zamawiającego,
a w szczególności do niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku
naruszenia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli Zamawiającego, Departamentowi EFS
oraz innych uprawnionych na podstawie przepisów prawa podmiotów w zakresie
poprawności przetwarzania danych osobowych.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich
przetwarzania, sporządzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli, o których mowa w ust.
9.
11. Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały w
związku z nienależytym przetwarzaniem powierzonych danych.
2.

§9
1. Zamawiający dopuści dokonywanie zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego
w następującym zakresie i na następujących warunkach:
1) Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem
nieważności.
2) Zmiany umowy nie mogą naruszać art. 144 ustawy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) gdy zaistnieje konieczność zmiany terminów i miejsca prowadzenia zajęć,
w szczególności z przyczyn niezawinionych przez strony lub jeżeli ze względu na
wypadek losowy nie będzie możliwe ich przeprowadzenie w ustalonym terminie lub
miejscu. Zmiana terminu lub miejsca nie może spowodować zmiany standardu i ceny
wynikającej z oferty Wykonawcy;
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2) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku Vat, wynagrodzenie należne
Wykonawcy podlega zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze
zmienionej stawki VAT, obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla
Zamawiający i 1 egz. dla Wykonawcy.
Podpisy:
Zamawiający :

Wykonawca :

1. ....................................

1. ....................................
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