Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie

CZĘŚĆ II SIWZ – PROJEKT UMOWY

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn
Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie szkoleń urzędników i nauczycieli w 37 gminach z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w
Olsztynie”
Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/50/2020

UMOWA NR ……………..
Niniejsza Umowa została zawarta w dniu …………….. pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53,
zarejestrowanym w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem 0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, nr rejestrowy BDO
000027736, kapitał zakładowy wniesiony w całości 22 188 500,00 zł, zwanym dalej: “Zamawiającym”
lub „Stroną”, reprezentowanym przez:
…………………………………….,
.......................................................,
a
…………………………………………………………………………………………………………, zwanym dalej: “Wykonawcą”
lub „Stroną”, reprezentowanym przez:
…………………………………………….

Mając na uwadze fakt, że:
1. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843 t.j. z
dnia 2019.09.27) (dalej: ustawa PZP), na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia
……………………………………. roku;
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email: zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 22 188 500 zł

2.

Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

1.

§ 1. Interpretacja
Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)

Załącznik nr 1 - Odpowiedzi na pytania zadane w toku postępowania przetargowego;
Załącznik nr 2 - Instrukcja dla wykonawców (IDW);
Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
Załącznik nr 4 – Koncepcja szkolenia
Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia.

2.

W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych powyżej w
stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają
postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumentach wymienionych we wskazanej
powyżej kolejności.

3.

Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają
wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.

§ 2. Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalistą w dziedzinie świadczenia usług będących Przedmiotem niniejszej Umowy oraz posiada wymagane przygotowanie zawodowe, wiedzę
i doświadczenie.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone zadania z zachowaniem należytej profesjonalnej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
3. Wykonawca oświadcza, że usługa zostanie wykonana zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 1781)
oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.

2.

3.
4.

§ 3. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla urzędników
37 urzędów gmin oraz nauczycieli przedmiotów „przyroda” i „biologia” pracujących w szkołach
podlegających ww. 37 jednostkom samorządowym z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów w Olsztynie” zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 3 do niniejszej
umowy pn. OPZ.
Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z treści umowy z należytą starannością z
uwzględnieniem wytycznych/wymogów/instrukcji, obowiązujących dla projektów realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.
W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy w Strony zobowiązują
się przestrzegać obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.
Wykonawca w terminie:
1)

5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy przedstawi Zamawiającemu
koncepcję szkoleń w wersji ostatecznej, która dla ważności wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych, do dnia przedstawienia kon-

2

cepcji zgłosi do niej ewentualne uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w
terminie maksymalnie 2 dni roboczych.
2)

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej Umowy przedstawi Zamawiającemu
szczegółowy harmonogram realizacji działań objętych Przedmiotem Umowy, który dla
ważności wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 dni
roboczych, do dnia przedstawienia harmonogramu zgłosi do niego ewentualne uwagi,
które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie maksymalnie 2 dni roboczych.

§ 4. Prawa Autorskie
Wykonawca z dniem wydania Zamawiającemu wszelkich utworów, składających się na Przedmiot
Umowy, przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1, autorskie prawa majątkowe do tych utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych –Dz.U.2018.1191 t.j.z późn. zm.) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy.
Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje bez ograniczenia co do czasu i terytorium, na
wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczególności na polach
eksploatacji:
2.1.
Używania i rozpowszechniania, w szczególności w sieci Zamawiającego,
2.2.
korzystania z utworu przez Zamawiającego lub z jego części,
2.3.
trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2.4.
tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych
zmian,
2.5.
obrotu oryginałem lub egzemplarzami na których utwór utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawę oryginału albo egzemplarzy,
2.6.
publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, i wizualną,
2.7.
publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet.
Zamawiający ma prawo wykorzystywania całości lub części utworów, wchodzących w skład
Przedmiotu Umowy w celu promocji i reklamy.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich
praw zależnych do utworów, powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania w imieniu autora(ów) utworu (ów) jego
(ich) autorskich praw osobistych, w szczególności do decydowania o nienaruszalności treści i
formy utworu, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, decydowania o
nadzorze nad sposobem korzystania z utworu oraz zobowiązuje się do niewykonywania tych
praw na własny rachunek.
Z chwilą przejęcia poszczególnych utworów, powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy,
Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory utrwalono.
Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone utwory jedynie dla celów własnej dokumentacji.
Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, będzie następować bez ograniczeń
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego oraz inne podmioty działające
na zlecenie Zamawiającego zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji
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utworów będących Przedmiotem niniejszej Umowy oraz do rozporządzania i korzystania przez
Zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji tych utworów. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do utworów, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia
jej Zamawiającemu.
10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy, o
której mowa w § 4 ust. 1 i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw majątkowych i osobistych osób trzecich w razie dokonania bez wymaganej zgody uprawnionego podmiotu zmian w
otrzymanych materiałach. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wskutek nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 10 powyżej, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego jakichkolwiek kwot na rzecz osób trzecich z tego tytułu – do zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości zapłaconych kwot oraz wszelkich związanych z tym wydatków, w tym kosztów postępowań sądowych. Wykonawca zobowiązuje się nadto
do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie Zamawiającego lub właściwego organu, do każdego
postępowania toczącego się z udziałem Zamawiającego, a będącego konsekwencją niewłaściwej
realizacji przez Wykonawcę Umowy.
12. W razie odstąpienia od umowy, autorskie prawa majątkowe do części Przedmiotu Umowy według stanu istniejącego na dzień odstąpienia od umowy, na polach eksploatacji określonych powyżej ulegają przeniesieniu na Zamawiającego.

1.

§ 5. Wynagrodzenie
Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………. zł netto, wraz z należnym podatkiem VAT w
wysokości ................, razem ………….zł brutto, przy czym cena jednego szkolenia wynosi:
…………. zł netto, tj. ………….zł brutto.

2.

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z
realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty wprowadzenia zmian i modyfikacji Przedmiotu
Umowy oraz koszty przeniesienia praw autorskich.

3.

Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej Ofercie wszelkie koszty i ryzyka, wynikające z
wymagań określonych w: Umowie oraz obowiązujących i na dzień składania Oferty przepisach
prawa, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków,

4.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu Przedmiotu Umowy o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy.

5.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury, wystawionej w oparciu o zatwierdzone
przez Zamawiającego Sprawozdanie, o którym mowa § 7 ust. 1 Umowy, sporządzone na zasadach określonych w § 7 Umowy, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30
dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego dokumentu.

6.

Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za wykonaną część zamówienia.
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8.

Zamawiający informuje, że posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania PEF,
która umożliwia przesyłanie ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych na numer
PEPPOL, którym jest numer NIP Zamawiającego: 7392954369.

9.

Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Podane rachunki bankowe muszą być rachunkami związanymi z prowadzoną działalnością
gospodarczą oraz muszą być wskazane na tzw. „Białej liście podatników VAT”, chyba że
Wykonawcy lub Podwykonawcy nie dotyczy obwiązek ujawnienia na tzw. „Białej liście
podatników VAT”.

10.

Brak Wykonawcy lub Podwykonawcy na tzw. „Białej liście podatników VAT”, wskazanie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę rachunku bankowego innego niż związany z prowadzoną
działalnością gospodarczą lub niewskazanego na tzw. „Białej liście podatników VAT” uprawnia
Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia lub zapłaty na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na tzw. „Białej liście podatników VAT”, nie jest okolicznością, za która
ponosi odpowiedzialność Zamawiający i w takim wypadku Zamawiający nie jest zobowiązany
do zapłaty odsetek za opóźnienie w płatności.

§ 6. Termin realizacji Przedmiotu Umowy.
1. Zamówienie zostanie wykonane w terminie do czterech miesięcy licząc od daty podpisania
Umowy.
2. Termin przeprowadzenia całego cyklu szkoleń – od 21 września 2020 roku do 30 listopada 2020
roku – z zastrzeżeniem, że wskazany termin może ulec zmianie ze względu na wytyczne związane
ze stanem epidemicznym.
3. W terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia szkoleń, Wykonawca złoży
Zamawiającemu Sprawozdanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

1.

2.

1.

§ 7. Odbiór Przedmiotu Umowy
W terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia szkoleń, Wykonawca złoży
Zamawiającemu Sprawozdanie z wykonania przedmiotu umowy, w którym przedstawi daty oraz
miejsca szkoleń. Załącznikami do Sprawozdania będą dane statystyczne każdego szkolenia
(liczba uczestników z podziałem na urzędników i nauczycieli), listy obecności oraz zdjęcia
wykonane podczas szkoleń.
W razie istnienia wad i usterek Zamawiający może odmówić przyjęcia Przedmiotu Umowy i
zatwierdzenia Sprawozdania lub też Przedmiot Umowy przyjąć, wyznaczając termin usunięcia
wad i usterek. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.
§ 8. Przedstawiciele stron
Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym w zakresie realizacji niniejszej umowy będzie
……………………………………………………………………………………………….........

2.

Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym w zakresie realizacji niniejszej umowy będzie
……………………………………………………………………………………………………..

3.

1.

Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się o zmianie powyższych adresów, pod
rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres za skutecznie doręczoną.
§ 9. Kary umowne i odstąpienie od Umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyższą sumiennością i starannością.
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2.

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania Przedmiotu
Umowy.

3.

Zamawiający jest uprawniony do żądania kar umownych w razie:
3.1. opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym opóźnienia w zachowaniu terminów częściowych wynikających z zatwierdzonego harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 lub opóźnienia w usuwaniu wad i usterek – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
3.2. odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 30% wynagrodzenia
brutto.

4.

W przypadku uwag i zastrzeżeń co do jakości szkolenia oraz braku odpowiedniej wiedzy i kompetencji prowadzącego szkolenie, zgłoszonych Zamawiającemu przez uczestników szkoleń lub
stwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1)

zmiany prowadzącego szkolenia, przy czym propozycja nowego prowadzącego szkolenia
zostanie przedstawiona Zamawiającemu w terminie do 3 dni kalendarzowych od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego; zmiana prowadzącego wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiającego;

2)

powtórzenia szkoleń, w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenia. Dodatkowe
szkolenia Wykonawca przeprowadzi w ramach obowiązującego wynagrodzenia. W
przypadku dwukrotnej negatywnej opinii Zamawiającego lub uczestników szkoleń,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

5.

Zamawiający ma prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

6.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej kary umowne.

7.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie:
5.1. Opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2
niniejszej umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia świadczeń,
5.2. Opóźnienia Wykonawcy w przedłożeniu ostatecznej koncepcji szkoleń, o której mowa w §
3 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia
świadczeń,
5.3. opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad 7 dni (dotyczy każdego
terminu częściowego uwzględnionego w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt
2 niniejszej umowy) – bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spełnienia świadczenia,
5.4. gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone
Umową, w razie nie usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 7 dni na pisemne wezwanie Zamawiającego,
5.5. gdy wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych utrudniający
wykonanie Umowy,
5.6. w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy PZP, w trybie i ze skutkami tam wskazanymi,
5.7. naruszenia innych postanowień umowy i nieusunięciu uchybienia mimo udzielenia 7dniowego terminu na jego usunięcie,
5.8. stwierdzenia wykonywania umowy przy pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy.
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8.

Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu z przyczyn wskazanych w ust. 5.1-5.8 Umowy
Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

9.

Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie wykonywania przedmiotu
umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.

10.

W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający, niezależnie od swoich innych uprawnień, może
powierzyć wykonanie lub dokończenie Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy na koszt i ryzyko pierwotnego Wykonawcy.

1.

§ 10. Rękojmia i zwolnienie z zobowiązań
Wykonawca udziela rękojmi na całość Przedmiotu Umowy i poszczególne jego części - na okres
12 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru.

2.

W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w
terminie 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie.

3.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi za wady w
terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Zamawiający ma prawo usunąć wady zastępczo na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.

Zastosowanie wykonania zastępczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania
zapłaty przez Wykonawcę kar umownych.

5.

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, osobistych, patentów lub wzorów, w tym pokryć
w szczególności wszelkie zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego kwoty odszkodowań,
grzywien i kosztów procesu, jak również pokryć koszty obrony Zamawiającego w procesie.

1.
2.

§ 11. Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych w zakresie terminu lub sposobu wykonania umowy istnieje w szczególności w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
1)

nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,

2)

zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych,

3)

zaistnienia siły wyższej,

4)

zmiany przepisów prawnych,

5)

opóźnień z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,

6)

przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,

7)

przesunięć terminów szkoleń przez urzędy gmin/miast,
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8)

zmiany albo wprowadzenie nowych wytycznych związanych ze stanem epidemicznym,
jeśli obowiązek ich wprowadzenia/stosowania będzie dotyczył wyznaczonego terminu
prowadzenia szkoleń

o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu lub sposobu spełnienia świadczeń
stron.
3.

W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy dotyczące terminu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy.

4.

Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowoskutkowym z terminem lub sposobem wykonania umowy.

5.

Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby
niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko
mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie
przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju
politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej, takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.

6.

Przez nieprzewidywalne warunki fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia Oferty
mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności.

7.

W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa
dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie
jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej strony

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

§ 12. Podwykonawstwo
Zamawiający dopuszcza powierzenie prac, stanowiących Przedmiot Umowy podwykonawcom, z
zastrzeżeniem ust. 2.
Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz podwykonawców, wraz z zakresem prac wykonywanych przez poszczególnych podwykonawców.
Treść umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą nie może być sprzeczna z treścią
Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.
Każde porozumienie, na mocy którego Wykonawca powierza wykonanie części usług osobie trzeciej uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą.
Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą
do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy
do jej wykonania oraz kwalifikacjami Personelu.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania
wniosku, z podaniem powodów, w przypadku odmowy udzielenia zgody. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za swoje własne.
Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
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8. Usługi powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
9. Wykonawca składa u Zamawiającego odpis umowy zawartej z podwykonawcą – w terminie 7 dni
od jej zawarcia.
10. Każda umowa z podwykonawcą musi zawierać postanowienia:
10.1. upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby umowa została scedowana na Zamawiającego w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
10.2. upoważniające podwykonawcę do występowania z żądaniem bezpośredniej zapłaty do
Zamawiającego w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie oraz przewidujące cesję wierzytelności podwykonawcy w stosunku do Wykonawcy na Zamawiającego w zakresie i z
chwilą dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności; postanowienie takie
musi mieć charakter przechodni, to jest musi być zawarte w każdej z umów z dalszym
podwykonawcą.
11. Postanowienia niniejszej klauzuli (§ 13 ust 10 pkt 10.2) nie mogą być poczytywane za tworzące
pomiędzy Zamawiającym, a podwykonawcami jakikolwiek stosunek prawny bądź też stanowić
podstawę do roszczeń podwykonawców bezpośrednio do Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia. Zamawiający może jednak dokonać bezpośredniej płatności wynagrodzenia podwykonawcy,
w razie opóźnienia w płatności Wykonawcy oraz potrącić zapłaconą kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy.
12. Postanowienia powyższe stosuje się w szczególności do umów zlecenia, umów o dzieło i innych
umów cywilnoprawnych o podobnym charakterze, zawartych przez Wykonawcę z członkami personelu Wykonawcy.
13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 13. Siła wyższa
Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających
z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez wystąpienie siły wyższej, powstałej po dacie podpisania Umowy.
W niniejszej Umowie termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności:
a) na które Strony nie mają wpływu,
b) przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,
c) których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć,
d) których nie można przypisać drugiej Stronie.
Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia
przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.
Obie Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli
ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z
Umowy jest wynikiem wyłącznie wystąpienia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do
płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem wystąpienia siły wyższej.
Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ
na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7
dni od zdarzenia, powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopo-
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dobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci
inaczej na piśmie, Wykonawca będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia wystąpienie siły wyższej. Wykonawca nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie
otrzyma od Zamawiającego polecenia do takiego działania.
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej trwającej przez okres 60 dni, niezależnie od jakiegokolwiek
wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo złożyć drugiej Stronie oświadczenie o odstąpieniu od
Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.
7. Brak powiadomienia w wymaganym terminie o wystąpieniu siły wyższej powoduje utratę prawa
powoływania się Strony na fakt jej zaistnienia.

§ 14. Postanowienia końcowe
1. Strony zastrzegają sobie adresy dla doręczeń zgodnie z komparycją Umowy. W przypadku zmiany
adresu, Strona której zmiana dotyczy zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym
fakcie drugą Stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia, wszelkiej korespondencji na dotychczasowy adres, za skuteczne.
2. Do Umowy niniejszej stosuje się Prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi.
5. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory wynikające z
niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią, w tym z wszelkich roszczeń związanych z odstąpieniem od Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Sąd ten jest również właściwy dla roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy związanych z bezpośrednią płatnością przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcom.
6. Za zgodą obu Stron, Strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji (sądowej i
pozasądowej).
7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
8. Podpisując Umowę każda ze Stron oświadcza, że zapoznała się z jej treścią oraz przyjęła ją do
wiadomości i wykonania oraz podpisała i otrzymała taki sam egzemplarz Umowy jak niniejszy egzemplarz.

______________________
Zamawiający

______________________
Wykonawca
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