Część II SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
Umowa została zawarta, zgodnie z warunkami SIWZ w wyniku przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o nr WZ/12/2019, prowadzonego zgodnie z zasadami
określonymi w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późń.
zm.)
§2
Przedmiotem Umowy jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia certyfikującego
zakończonego egzaminem nt. „Profesjonalny Doradca Energetyczny” w ramach Projektu pn.
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. PO IiŚ (PDE).
§3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie posiadał odpowiedni potencjał kadrowy, ekonomiczny
oraz organizacyjny dający rękojmię wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością.

2. Wykonawca zapewnia, że poziom usług wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 2, będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
3. Szkolenie będzie nadzorowane przez Koordynatora szkolenia i prowadzone przez Trenerów,
wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób złożonym wraz z ofertą.

4. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany Koordynatora szkolenia/Trenera (tj. choroba,
wypadek losowy, rozwiązanie stosunku pracy), dopuszcza się jego zmianę na inną osobę, pod
warunkiem, że osoba zastępująca będzie posiadała doświadczenie, co najmniej takie jak osoba
zastępowana, której doświadczenie podlegało ocenie w ramach oceny ofert. Zmiana wymaga
akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.
2.
3.
4.

§4
Wartość całkowita przedmiotu Umowy wynosi nie więcej niż ................... PLN (słownie:
....................) netto = brutto, w tym VAT zwolniony. Cena za jednego uczestnika wynosi ..... PLN
(słownie: ....................) netto = brutto, w tym VAT zwolniony.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu szkolenia, po podpisaniu Protokołu odbioru przez
Zamawiającego. Rozliczenie szkolenia nastąpi na podstawie ostatecznej liczby uczestników
szkolenia i ceny za jednego uczestnika szkolenia.
Wykonawca wystawia odrębne faktury i przesyła każdemu z Partnerów projektu (lista Partnerów
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy).
Zapłaty wynagrodzenia nastąpią przelewami na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ____ nr
konta bankowego____, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktur.
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§5
Umowę uznaje się za wykonaną po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru
oraz po wypłacie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.2.
Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu Protokół odbioru w terminie 5 dni roboczych
od dnia zakończenia szkolenia, w tym czynności egzaminacyjnych.
Protokół odbioru szkolenia, winien zawierać elementy określone w pkt 7.11 OPZ.
Zamawiający, do odbioru pracy i podpisania Protokołu odbioru, upoważnia Panią Magdalenę
Kukawską.
Zmiany w zakresie osoby, o której mowa w zdaniu powyżej, nie stanowią zmiany Umowy i będą
dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia.
§6
Oświadczenia Stron składane w trakcie realizacji umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Strony dopuszczają wymianę korespondencji telefaksem, pocztą elektroniczną, listem poleconym,
doręczaną osobiście lub przez posłańca.
Wszelkie ustalenia, które mogą rodzić jakiekolwiek zobowiązania po którejkolwiek ze stron muszą
mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i muszą być podpisane przez przedstawicieli Stron
upoważnionych do zaciągania zobowiązań.
W celu przyspieszenia obiegu informacji, Strony dopuszczają, aby korespondencja, o której mowa
w ust. 2 była wysłana drogą elektroniczną (jako tzw. skan) pod warunkiem, że oryginalny dokument
zostanie wysłany pocztą lub kurierem. Upływ terminu liczy się od daty rejestracji przyjęcia przez
Stronę otrzymującą oryginału dokumentu.
Ustalenia robocze w ramach umowy o wykonanie Zamówienia mogą być dokonywane drogą
elektroniczną. Ustalenia poczynione podczas rozmowy telefonicznej lub osobistej powinny być,
w zależności od wagi: utrwalone w postaci potwierdzonego maila (słowo „potwierdzam”,
akceptuję” lub podobne w emailu zwrotnym) albo dwustronnie podpisanej notatki lub innego
dokumentu.

§7
Przedmiot umowy dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu
pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE“ (zwanego dalej Projektem
Doradztwa) poddziałanie 1.3.3. POIiŚ 2014-2020.

§8
1. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać dokumenty
związane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez
Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz
sporządzić z niej kopie podczas wykonywania Umowy i po jej wykonaniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa § 2
niniejszej Umowy, w zakresie czynności wskazanych w ust. 3 wykonywanych przez Koordynatora
szkolenia, przez cały okres jej realizacji będzie wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie
umowy o pracę.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że realizacja przedmiotu Umowy, w zakresie czynności
wykonywanych przez Koordynatora szkolenia, tj.:
- nadzoru nad organizacją szkolenia zgodnie z harmonogramem,
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- kontakt z trenerami,
- przygotowaniu sali szkoleniowej,
- przygotowaniem i przekazaniem uczestnikom materiałów szkoleniowych,
- prowadzeniu list obecności,
- przekazaniem uczestnikom oryginałów zaświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia,
w całym okresie realizacji umowy będzie wykonywana przez osobę zatrudnioną, na podstawie
umowy o pracę, z uwzględnieniem personelu podwykonawców i samego Wykonawcy.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu realizacji czynności, opisanych w ust. 3, przez Koordynatora szkolenia, na podstawie
umowy o pracę. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności
w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający może żądać w szczególności:
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentów potwierdzających istnienie stosunku pracy.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje
osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3, w przypadku ich przedkładania, powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności nie powinny zawierać
adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, powinny być możliwe do
zidentyfikowania.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rozliczeń i ewidencji kosztów związanych
z wykonaniem Umowy w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującym prawem i z przyjętymi
standardami.
9. Strony zobowiązane są do zachowania poufności, a w szczególności do zachowania poufnego
charakteru informacji (w tym ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych)
dotyczących Stron w przypadku zapoznania się z nimi w trakcie wykonywania Umowy.
10. Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących drugiej Strony Umowy, uzyskanych
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy wiąże Strony Umowy zarówno po wygaśnięciu, jak
i po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
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§9
Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia oraz dochodzić od Wykonawcy kary
umownej w przypadku nieprzystąpienia do wykonywania obowiązków umownych, odstąpienia
przez Wykonawcę od ich wykonywania bądź nieprzeprowadzenia szkolenia w terminie lub jeżeli
poziom merytoryczny szkolenia lub poziom organizacji i obsługi szkolenia, potwierdzony
wynikami ankiet ewaluacyjnych przez co najmniej 60% słuchaczy, jest niski. Wysokość kary Strony
ustalają w wysokości 10% wartości całkowitej przedmiotu Umowy.
2. Ankiety ewaluacyjne, o których mowa w ust. 1 zawierają:
a) ocenę trenerów (poziom merytoryczny szkolenia) w skali od 2 (ocena najniższa)
do 5 (ocena najwyższa). Za niski poziom merytoryczny uważana jest ocena z ankiety dotycząca
trenerów nie wyższa niż 3.
b) ocenę organizacji szkolenia w skali od 2 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa). Za niski
organizacji szkolenia uważana jest ocena z ankiety dotycząca organizacji szkolenia nie wyższa
niż 3.
3. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za każdy przypadek naruszenia obowiązków,
o których mowa w § 8 ust. 5 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej
w wysokości 500,00 zł brutto (pięćset złotych), chyba że wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert
pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu
rynku pracy w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a nie
zatrudnienie osoby nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie.
1.

4.

5.

Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez NFOŚiGW kary umownej, NFOŚiGW jest uprawniony
do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość
naliczonej kary i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
Niezależnie od uprawnienia do żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę
umowną.
§ 10

1. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych uczestników szkolenia.
2. Zamawiający, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w
Umowie.
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, RODO
oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącego prawa osób, których
dane dotyczą.
4. Wykonawca będzie przetwarzał, na podstawie Umowy, następujące dane osobowe: imię
(imiona), nazwisko, nazwa instytucji.
5. Wykonawca stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO, w szczególności, przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, stosuje do ich zabezpieczenia odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO.
6. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych wszystkim osobom,
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy.
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7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b
RODO, w procesie przetwarzania danych przez pracowników do tego upoważnionych, zarówno w
trakcie ich zatrudnienia u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu.
8. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez
Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają
postanowienia Umowy.
9. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy i z minimum 2
dniowym jego uprzedzeniem.
10.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni.
11.Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia
obowiązków określonych w art. 28 RODO.
12.Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią Umowy.
13.Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w terminie 2 dni, zgłasza ten fakt NFOŚiGW.
14.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez
Wykonawcę danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o
wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących
przetwarzania przez Wykonawcę tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez
inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp
dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego.
§ 11
1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
2. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że udział uczestników w szkoleniu jest finansowany
w całości ze środków publicznych, co zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 Ustawy o podatku od towarów
i usług (VAT), stanowi podstawę do wystawienia faktury za usługę szkolenia zwolnioną
z podatku VAT.
§ 12
1. Wszelkie spory czy roszczenia między Stronami wynikające z Umowy, powinny być rozwiązywane
bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku nie rozwiązania sporu w drodze negocjacji, będzie on rozstrzygany przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 13
Postanowienia niniejszej Umowy są jawne.
§ 14
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.
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§ 15
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje
Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Kopia oferty.
3. Lista Partnerów Projektu.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA
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