Załącznik nr 5
WZÓR

UMOWA
na merytoryczne przygotowanie i wykonanie usługi przeprowadzenia 15 (piętnastu) dwudniowych
warsztatów antystresowych pt. „Efektywne radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracji
oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw i administracji samorządowej z obszarów wiejskich OSI woj.
świętokrzyskiego, w ramach edukacji zbiorowej na terenie zakładów pracy w okresie 07.2019 - 12.2019.

Zawarta w dniu .......................... roku w Kielcach pomiędzy:
Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z siedzibą w Kielcach, przy ul.
Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisanym do Rejestru
Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..,
i
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa podmiotu, siedziba i adres)
(nazwa organu ewidencyjnego/rejestrowego i jego siedziba) (nr w rejestrze/ewidencji) ( nr wpisu w Rejestrze podmiotów leczniczych}
(wysokość kapitału zakładowego jeśli dotyczy. NIP, REGON)

reprezentowaną (ym) przez:
(imię i nazwisko, pełniona funkcja, podstawa reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawcą,
wyłonionym w dniu …………………………………….2019r.

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w

postępowaniu o udzielenie zamówienie w procedurze zasada konkurencyjności,
o treści poniższej:
§1
1.

Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, którym
jest merytoryczne przygotowanie i wykonanie usługi przeprowadzenia 15 (piętnastu) dwudniowych
warsztatów antystresowych pt. „Efektywne radzenie sobie ze stresem” dla pracowników administracji oraz
kadry zarządzającej przedsiębiorstw i administracji samorządowej z obszarów wiejskich OSI woj.
świętokrzyskiego,

w

ramach

edukacji

zbiorowej

na

terenie

zakładów

pracy

w

okresie

___________________________ – 31.12.2019r.
*(data zostanie uzupełniona zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego przy uwzględnieniu daty zakończenia procedury wyłonienia Wykonawcy)
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2. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być zgodna z opisem i wymaganiami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym i ofercie Wykonawcy, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. Pod pojęciem „przedmiot
umowy” lub „przedmiot zamówienia”, Strony rozumieją opis przedmiotu zamówienia wskazany w niniejszej
umowie, zapytaniu ofertowym oraz Ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną kadrą do
wykonania przedmiotu umowy oraz że przedmiot umowy wykonany zostanie z zachowaniem należytej
staranności

przy

uwzględnieniu

profesjonalnego

jej

charakteru.

Oświadcza,

że

spełnia

i zobowiązuje się, że przez cały okres obowiązywania umowy, spełniać będzie następujące warunki:
3.1. Treść

warsztatów

każdorazowo

dopasowana

będzie

do

branży

w

której

pracują

uczestnicy

i specyfiki zakładu pracy – Wykonawcę obowiązywać będzie zindywidualizowane podejście na poziomie
zakładu pracy do uczestników warsztatów.
3.2. Warsztaty

prowadzone

będą

przez

Wykonawcę

na

terenach

wskazanych

zakładów

pracy

z województwa świętokrzyskiego, także w soboty i w godzinach popołudniowych.
3.3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić: trenera/trenerów, materiały na potrzeby przeprowadzenia szkolenia,
niezbędne testy, skrypy/opracowania/ własne podręczniki itp. i wydania certyfikatu potwierdzającego zdobyte
kwalifikacje przez uczestników.
Powyższe materiały będą adekwatne do treści warsztatów oraz dobre jakościowo. Zostaną przekazane
uczestnikom w pierwszym dniu warsztatów, przechodzą na własność uczestników w trakcie i po zakończeniu
warsztatu. Odbiór materiałów zostanie potwierdzony piśmiennie przez każdego z uczestników.
3.4. Wykonawca pokryje koszty dojazdu trenera/trenerów na warsztat, wyżywienia i ewentualne koszty noclegu.
3.5. Przebieg warsztatów będzie dokumentowany z pomocą harmonogramów warsztatów, list obecności,
potwierdzeń odbioru certyfikatów, testów ewaluacyjnych i oceny warsztatu, raportu po warsztatach, protokołu
z odbioru materiałów przez uczestników, kopii materiałów dydaktycznych /po 1 egzemplarzu do dokumentacji
Zamawiającego/.
3.6. Wykonawca po zakończeniu warsztatu każdorazowo przekaże wraz z dokumentacją warsztatową kopie
certyfikatów Zamawiającemu wraz z listami potwierdzającymi odbiór ww. dokumentów przez uczestników.
3.7. Wykonawca zapewni każdemu z uczestników możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji emailowe 30 dni po zakończeniu warsztatu.
3.8. Wykonawca zapewni kadrę trenerską realizującą usługę posiadającą co najmniej:
a)

wykształcenie wyższe, certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie warsztatów tj.
posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia trenerskiego w obszarze tematycznym: praca ze
stresem, zapewniające wysoki poziom merytoryczny warsztatów, przy czym minimalne doświadczenie
zawodowe trenera w tym obszarze nie powinno być mniejsze niż 60 h zrealizowanych i
udokumentowanych do dnia opublikowania zapytania ofertowego,

b)

posiadanie min. 10 letniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/warsztatów, doświadczenia
trenerskiego.

c)

Posiadanie doświadczenia pracy trenerskiej z min. 150 osób, które zostały przeszkolone z zakresu
tematycznego: pracy ze stresem do dnia opublikowania zapytania ofertowego,

d)

certyfikat coacha ICC lub ICF.

3.9. Wykonawca wyznaczy ze swego ramienia osobę koordynującą przebieg wykonywanych usług w całym
okresie trwania i kontakty z Zamawiającym.
3.10. Po zakończeniu usługi, każdorazowo przedłoży Zamawiającemu:
- listy obecności uczestników warsztatów antystresowych,
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- wykaz wydanych certyfikatów potwierdzających uczestnictwo (+ kserokopie każdego certyfikatu),
- na potrzeby projektu Wykonawca listę obecności, certyfikaty oznaczy logo Unii Europejskiej, logo Funduszy
Europejskich, herbem województwa świętokrzyskiego z napisem „Województwo Świętokrzyskie” oraz nazwą
projektu,
- raport po warsztatach,
- testy ewaluacyjne oraz oceny szkolenia.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym
również za zapewnienie osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
§2
Okres obowiązywania umowy. Osoby i dane teleadresowe adresy do kontaktu.
1. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy: dzień podpisania Umowy.
2. Termin zakończenia realizacji Umowy: 31.12.2019 roku
3. Strony wyznaczają do kontaktu w ramach bieżącego wykonania Umowy:
- ze strony Zamawiającego: ………………………………., …………………………, ………………………………,
(imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

- ze strony Wykonawcy: ………………………………., …………………………, ……………………………… .
(imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

§4
Wynagrodzenie.
1.

Strony ustalają wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy na kwotę:
brutto: …………..…,…. zł, (słownie złotych: ……………………………………………………

…/100)

VAT, w przypadku, gdy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje u
Wykonawcy: …………..…,…. zł, (słownie złotych: ……………………………………………………
netto: …………..…,…. zł, (słownie złotych: ……………………………………………………

…./100)

…/100)

przy zastrzeżeniu, że wynagrodzenie należne jest za ilość faktycznie przeprowadzonych grup warsztatowych.
2. Cena za realizację przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z prawidłowym
wykonywaniem zamówienia. Wartość Umowy jest stała i niezmienna aż do zakończenia realizacji przedmiotu
Umowy i zawiera wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy. Wartość Umowy została
obliczona na podstawie wiedzy Wykonawcy oraz w oparciu o dane zawarte w zapytaniu ofertowym
i w Załącznikach do zapytania ofertowego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej przysługuje Wykonawcy po wykonaniu pracy zgodnie z Umową oraz
stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania prac objętych niniejszą Umową.
4. Wynagrodzenie płatne jest przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT / rachunków,
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku, na wskazany przez Wykonawcę w ofercie
rachunek bankowy. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu za poprzedni miesiąc kalendarzowy, w
którym usługi były świadczone.
5. Kwota określona w §3 pkt 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.
3
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy
o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00

6. Datą zapłaty jest data obciążeń.
§5
Postanowienia dotyczące kar umownych.
Postanowienia wspólne dotyczące kar umownych i odszkodowania.
1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, w tym niewykonania lub nienależytego jej
wykonania, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy w wysokości 0,01% całościowego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn od niego zależnych lub nienależytego
wykonania Umowy przez Wykonawcę, bądź odstąpienia od Umowy w całości lub części przez
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od
Wykonawcy w wysokości 10% wartości całościowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w
§4 ust. 1 Umowy, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w §54 ust. 1 Umowy.
3. Kary wskazane w umowie podlegają sumowaniu.
4. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia pełnego odszkodowania na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych na tę okoliczność kar
umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z przysługującemu mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych
zgodnie z postanowieniami §5. Potrącenie następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia
Zamawiającego – noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego i doręczanej za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres wskazany w umowie. Nota nie wymaga podpisu Zamawiającego.

§6
Odstąpienie od umowy.
1. Zamawiający oprócz poszczególnych przypadków przewidzianych w umowie, zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, 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 bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a także w przypadkach
wskazanych w kodeksie cywilnym.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania zaakceptowanej przez Zamawiającego części umowy.
3. Ponadto Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku:
1) Wykonawca nie spełnia warunków określonych w Zapytaniu ofertowym do udziału w postępowaniu,
2) wydania prawomocnego wyroku sądowego względem Wykonawcy zakazującego prowadzenia działalności
w zakresie objętym niniejszą umową;
3) złożono wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości, ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy,
4) wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy został oddalony z powodu braku funduszy.

4
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy
o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00

§7
Poufność.
1.

Strony Umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji,
w szczególności danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją
niniejszej Umowy osobom nieuprawnionym, a które nie mają charakteru jawnego zgodnie z właściwymi
przepisami. Strony Umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego
zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą Stronę. Uzyskane informacje oraz
otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy.

2.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo
rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
§8

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany przedmiotu zamówienia nie powodujące konieczności zmiany
umowy:
1) zmianę terminu rozpoczęcia świadczenia usług w przypadku, gdy procedura wyboru wykonawcy przedłuży
się, przekraczając wskazany termin rozpoczęcia świadczenia usług. Wówczas świadczenie usług
następuje od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, co nie stanowi niedozwolonej,
istotnej zmiany umowy, w takim przypadku termin zakończenia świadczenia usług nie ulega zmianie.
Wykonawca w takim przypadku będzie zobowiązany do takiego ułożenia harmonogramu warsztatów przy
zachowaniu warunków zamówienia, aby zakres przedmiotu zamówienia został w całości zrealizowany.
2) Zmniejszenia ilości osób, dla których świadczone będą usługi zdrowotne lub ilości pakietów pobytowych
wskutek okoliczności, za Zamawiający lub Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, np. rezygnacja
uczestników partnerów lub przedsiębiorcy/ów, dla którego/ych pracowników dedykowane jest wsparcie
stanowiące przedmiot Zapytania ofertowego, zrezygnuje/ą z udziału w Projekcie lub ograniczy/ą jego
zakres w takim stopniu, konieczna będzie zmiana ilości świadczeń stanowiących przedmiot umowy, w
takim przypadku Zamawiający niezwłocznie po powzięciu informacji o powyższym, każdorazowo
zawiadomi Wykonawcę o zaistnieniu w/w okoliczności. Zmniejszenie nie może być większe niż 20%
wszystkich uczestników (149).
3) Zmiana uczestnika/ów warsztatów stanowiących Przedmiot zamówienia wskutek rezygnacji z uczestnictwa
lub innych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany uczestnika/ów.
4) Zmiany kadr trenerskiej wskazanej przez Wykonawcę do świadczenia przedmiotu umowy wskazanej
w formularzu ofertowo cenowym. Zmiana wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego
uzasadnienie zmiany oraz wskazanie innej osoby spełniającej warunki przewidziane w Zapytaniu
ofertowym i zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.
5) Zmiana danych adresowych każdej ze stron, osób do kontaktu i danych do bieżącego kontaktu. Zmiana
wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie zmiany oraz wskazanie innej osoby
spełniającej warunki przewidziane w Zapytaniu ofertowym i zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem
nieważności.
6) zapisy dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych mogą podlegać zmianom stosownie
do przepisów w tym zakresie obowiązujących nie stanowiąc istotnej zmiany umowy, o której mowa w
Rozdziale 6.5.2. pkt 22 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 - 2020).
5
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy
o dofinansowanie nr RPSW.08.02.01-26-0002/18-00

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w formie aneksu pod rygorem nieważności w przypadku:
1) siła wyższa, strajki, powódź, i inne zdarzenia o charakterze nagłym i zewnętrznym, którego strony, przy
zachowaniu wymaganego należytego stopnia staranności nie mogły przewidzieć,
2) przekształcenia, połączenia Wykonawcy,
3) zmiana stawki podatku na świadczone usługi stanowiące przedmiot umowy obowiązującej w dniu wystawienia
faktury VAT,
4) zmiana ilości osób przekraczająca 20% (poziom z ust. 2 pkt 3) Zapytania ofertowego.

§9
Postanowienia końcowe.
1. Umowa została zawarta na czas wykonania jej przedmiotu, o którym mowa w §1 Umowy, tj. do terminu
określonego w §2 ust. 2 Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych
właściwych ustawy.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi
właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiającego.
§ 12
Załączniki.
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy z załącznikami.
2. Zapytanie ofertowe.
3. Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

Zamawiający

Wykonawca

……………………………….

……………………………….

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji każdej ze Stron)

…………………………….

……………………………….
(pieczęcie firmowe każdej ze Stron)
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