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Załącznik nr 2b do ogłoszenia ZPS 2/2017

UMOWA nr ZPS 1/2017 CZĘŚĆ II

PROJEKT po zmianach treści z dnia 03.02.107

zawarta dnia ..............r. w Warszawie pomiędzy
Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z
dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125), z siedzibą w
Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
NIP: 526-25-19-220, REGON: 017231686
reprezentowaną przez:
Jana Urbanowicza – Dyrektora,

Agnieszkę Zawadzką – Główną Księgową
zwaną dalej Zamawiającym
a

*gdy Wykonawcą jest spółka prawa handlowego:

firmą, działającą pod nazwą ……………………………………………………………………..…………….,

z siedzibą w …………………………………. ul. ……………………., kod pocztowy ………….………….,
wpisaną
do
Krajowego
pod numerem KRS …………………………………

Rejestru

Sądowego

…………………………………,

NIP: ……………………….. REGON: ………………………
reprezentowaną przez

……………………………………………….
zwaną dalej Wykonawcą

łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”
*gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem ………………., zam. przy ul. ……………………………, kod pocztowy ……………………., PESEL:
……………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………., z
siedzibą w …………………………… ul. ………………………., kod pocztowy …………………………, na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
NIP: …………………, REGON: …………………,
zwanym dalej Wykonawcą

łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Usługa
szkoleniowa dla pracowników Transportowego Dozoru Technicznego Znak sprawy ZPS 2/2017)
Część II Kursy według programów IIW/EWF dla personelu nadzoru spawalniczego i personelu
nadzoru kontroli, zgodnie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). zwanej dalej ustawą Pzp. została zawarta umowa
następującej treści:
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§1
Zakres Umowy
1. Przedmiotem Umowy są usługi szkoleniowe (zwane dalej „szkoleniem lub szkoleniami”) dla
pracowników Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie kursów według programów
IIW/EWF dla personelu nadzoru spawalniczego i personelu nadzoru kontroli, dla następującej
liczby osób:
1) Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika – IWE
3 osoby
2) Kurs Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego –IWI-C
8 osób
3) Kurs Europejskiego Technika Klejenia – EAB
2 osoby
z zastrzeżeniem, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia wskazanej liczby osób o
maksymalnie 3 osób w odniesieniu do zsumowanej dla wszystkich szkoleń liczby osób.

4) Umowa będzie wykonywana na zasadach określonych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1b do Umowy zwanym OPZ oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą
stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy zwanej dalej OFERTA.
5) Szkolenia podzielone na: część teoretyczną, część praktyczną, egzamin, wydanie zaświadczeń o
ukończeniu szkolenia i certyfikatów kompetencji (w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu).

6) Szkolenia będą przeprowadzone wg przepisów i zasad Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa
(IIW) i Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF).
§2
Termin i Miejsce realizacji Umowy
1. Termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
2. Szczegółowe terminy i lokalizacje poszczególnych Szkoleń zostaną uzgodnione przez osoby
wskazane do nadzoru nad realizacją umowy w § 6 Umowy.
§3
Wynagrodzenie

1. Jednostkowa cena Szkolenia (cena szkolenia za jednego uczestnika) wynosi:

1) Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika – IWE
...........................zł brutto słownie:..................................................złotych (w tym podatek
VAT: zw).
2) Kurs Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego –I WI-C,

...........................zł brutto słownie:..................................................złotych (w tym podatek
VAT: zw).

3) Kurs Europejskiego Technika Klejenia – EAB
...........................zł brutto
VAT: zw).

słownie:..................................................złotych (w tym podatek

2. Całkowita wartość Umowy stanowi sumę iloczynów liczby osób ujętej w § 1 ust. 1 Umowy oraz
jednostkowej ceny usługi szkoleniowej podanej w § 3 ust. 1 i nie może przekroczyć:
kwoty:..............................................................zł brutto
słownie:.....................................................................................złotych (w tym podatek VAT: zw).

3. Kwota, o której mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
Umowy, nawet jeśli koszty te nie zostały wprost wyszczególnione w treści Umowy. Wykonawca
2

Usługa szkoleniowa dla pracowników Transportowego Dozoru Technicznego Znak sprawy ZPS 2/2017
Część II Kursy według programów IIW/EWF dla personelu nadzoru spawalniczego i personelu nadzoru
kontroli
Znak sprawy: ZPS 2/2017

mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków związanych z realizacją Umowy, nie
może żądać jej podwyższenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć
wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że usługi będące przedmiotem Umowy mają charakter usługi kształcenia
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, są finansowane w całości ze środków publicznych
zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. 2016 poz 710 z dnia 2016.05.25).
5. Wykonawca może żądać i otrzyma zapłatę tylko za faktyczną liczbę przeszkolonych osób.

6. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu nie wykorzystania pełnej wartości Umowy,
o której mowa § 3 ust 2.

7. Płatności za należyte wykonanie każdego ze szkoleń o których mowa w ust. 1 Umowy
dokonywane będą każdorazowo po każdym szkoleniu, zakończonym wydaniem
zaświadczenia/certyfikatu dla uczestnika szkolenia, na podstawie otrzymanej faktury.

8. Podstawą do wystawienia faktury jest wystawienie zaświadczenia/certyfikatu dla uczestnika
szkolenia.
9. Faktury będą wystawiane oraz dostarczane na adres: Transportowy Dozór Techniczny w
Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

10.Należności za poszczególne Szkolenia Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy nr
…………………………………………………………………………………… w ciągu 21 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
11.Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

12.W razie doręczenia faktury wystawionej niezgodnie z przepisami prawa podatkowego,
przewidującej nieprawidłową wysokość wynagrodzenia bądź zawierającej inne dane niezgodne z
rzeczywistym stanem rzeczy, termin zapłaty biegnie od dnia doręczenia faktury nie zawierającej
uchybień bądź od dnia dokonania korekty takiej faktury.

13.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przelewu wierzytelności
wynikających z Umowy na osoby trzecie.

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

§4
Obowiązki stron

1)

przygotowania szczegółowego programu szkolenia,

3)

przeprowadzenia egzaminu przez uprawnionych egzaminatorów,

2)

4)
5)
6)

przeprowadzenia każdorazowego szkolenia z należytą starannością w uzgodnionym w
terminie i miejscu oraz na warunkach wskazanych w OPZ zgodnie ze szczegółowym
programem szkolenia, o którym mowa w pkt.1),
zapewnienia wykwalifikowanej kadry szkoleniowej zgodnie z wymogami opisanymi w OPZ.

przygotowania dla każdego uczestnika szkolenia materiałów szkoleniowych (minimum trzy
publikacje/skrypty dotyczące informacji przekazywanych na szkoleniu),
zapewnienia sali szkoleniowej (stoliki, krzesła, biały ekran, materiały piśmienne), jak również
napojów (kawa/herbata) oraz obiadów dla uczestników w trakcie szkolenia,
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7)
8)
9)
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zapewnienia sprzętu oraz aparatury pomiarowej i badawczej niezbędnej do przeprowadzenia
szkolenia i egzaminu,
sprawdzania listy obecności uczestników szkolenia,

wydania uczestnikom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i certyfikatu
kompetencji (w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu),

10) przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych od ukończenia szkolenia
informacji o osobach, które szkolenie ukończyły oraz imiennego wykazu osób, które nie
ukończyły szkolenia (jeżeli dotyczy).

2. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu do materiałów szkoleniowych o których mowa w ust. 1

pkt 5) niniejszego paragrafu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, nie jest obciążone
żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

3. Zamawiający zobowiązany jest do:

1)
2)

przygotowania list uczestników oraz przekazania ich Wykonawcy na co najmniej 2 tygodnie
przed terminem rozpoczęcia każdego Szkolenia,
powiadomienia uczestników o terminie i miejscu Szkolenia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia oraz
frekwencji uczestników, bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy.
§5
Skutki nienależytego wykonywania Umowy i kary umowne
1. Zamawiający może każdorazowo naliczyć kary umowne za nienależyte wykonanie każdego ze
szkoleń o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 1 Umowy dla każdego ze szkoleń o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy oraz OPZ.

2. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi z tytułu odstąpienia
od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%
całkowitej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, lub kary będą płatne w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy do
zapłaty.

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość
kar umownych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
przesłanek do odstąpienia od Umowy, w przypadku naruszenia jej postanowień przez
Wykonawcę, w szczególności w przypadku jej nieterminowej realizacji przez Wykonawcę, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy zaprzestania naruszeń, i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
6. 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, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
1.

§6
Osoby koordynujące i odpowiedzialne za realizację Umowy
Osobą prowadzącą nadzór nad realizacją umowy, ze strony Zamawiającego jest:
4
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2.
3.

Imię i nazwisko: ...................tel.: ......................e-mail: .......................
Osobą prowadzącą nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest:
Imię i Nazwisko:................... tel.: ........................e-mail: .........................
Strony zgodnie zastrzegają, iż zmiana wskazanych powyżej osób nie stanowi zmiany Umowy.

§7
Klauzula Poufności
Strony wprowadzają obowiązek i zapewniają sobie zachowanie poufności wobec osób trzecich
wszelkich informacji, które uzyskają w związku z realizacją umowy, przy czym strona naruszająca
klauzulę poufności poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w pełnym zakresie szkody, powstałej
w wyniku ujawnienia tych informacji. Strony stwierdzają, iż zastrzeżone do poufności są wszelkie
informacje niepublikowane publicznie.
§8
Ochrona danych osobowych
1. Działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U.2016. poz. 922 z późn. zm.), Zamawiający jako administrator danych
osobowych, w celu realizacji Umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
osób zawartych w przekazywanych lub udostępnianych Wykonawcy dokumentach, w zakresie
niezbędnym do realizacji Umowy.
2. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu, określonym w
Umowie.

3. Wykonawca zobowiązany jest podjąć następujące czynności w celu zabezpieczania danych
osobowych zawartych w przekazywanych dokumentach:

1) zastosować środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 36-39 ustawy o
ochronie danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych, zapewniające
ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczyć dane przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W zakresie przestrzegania powyższych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak
Zamawiający będący administratorem danych;
2) nie powielać dokumentów ani nie utrwalać danych w żaden inny sposób; wykonywać nadzór
nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w
szczególności ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem
lub utratą;
3) do przetwarzania danych dopuścić wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez
Wykonawcę; osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane
zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczania;

4. Wykonawca nie ma prawa powierzać danych osobowych zawartych w przekazywanej
dokumentacji osobom trzecim.

5. Zamawiający jest upoważniony do prowadzenia u Wykonawcy kontroli w zakresie ochrony danych
osobowych po uprzednim zgłoszeniu zakresu i terminu kontroli.
6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące go
dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację
publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
5
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publicznej (t.j. Dz.U.2016. poz. 1764 z dnia 2016.10.26), która podlega udostępnianiu w trybie
przedmiotowej ustawy.

7. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych
w Umowie dotyczących go danych osobowych, w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.

1.
2.

3.
4.
5.

§9
Zmiany Umowy
Wszelkie zmiany, oświadczenia lub zawiadomienia wprowadzane do Umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ust.1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty:
a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności nazwy
przedsiębiorstwa, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy,
b) w przypadku działania siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach,
c) w zakresie zmiany terminu wykonania Szkolenia, wywołanej w szczególności koniecznością
oddelegowania pracowników do innych zadań - po uprzednim uzgodnieniu nowego terminu z
Wykonawcą,
d) w zakresie zmiany kadry dydaktycznej, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn
losowych, niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta nie może prowadzić do obniżenia wymagań
określonych w Załączniku nr 1. Jeżeli Zamawiający uzna, że przyczyna jest uzasadniona
Wykonawca przedstawi nową kandydaturę o kwalifikacjach spełniających kryteria zawarte w
Załączniku nr 1 – za zgodą Zamawiającego.
Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy, stanowią uprawnienie
Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana osób wskazanych do nadzoru nad realizacją Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
a) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego
zamówienia, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług,
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę,
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
6. Ewentualne zmiany treści Umowy o których mowa w ust. 5 lit. b) - c) będą mogły być
dokonane, jeżeli Wykonawca wykaże, w sposób bezsporny, w pisemnym uzasadnieniu
wniosku do Zamawiającego, że zmiany te (o wnioskowanym zakresie i w proponowanej przez
Wykonawcę wysokości) będą miały rzeczywisty (realny) wpływ na koszty wykonania
przedmiotu zamówienia objętego Umową.
7. Wniosek w zakresie zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy
dotyczący przesłanek z ust. 5 lit. b) i c) Wykonawca jest uprawniony zgłosić po raz pierwszy
po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy.
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8. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do przedmiotu Umowy,

zmiana stawki VAT, mająca wpływ na cenę brutto, następuje z dniem urzędowej zmiany stawki,
przy czym cena netto pozostanie niezmienna.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, na swoją korzyść, treści Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji gdyby nastąpiła urzędowa obniżka stawki podatku VAT na
przedmiot Umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
§ 10
Podwykonawcy
1. Wykonawca może na swój koszt i ryzyko powierzyć wykonywanie części usług objętych zakresem
zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za swoje własne na
zasadach ujętych w Umowie. Szczególnie w takim przypadku Wykonawca ma obowiązek
zapewnienia ochrony danych osobowych, opisanych w § 8 Umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe

1. W razie sporów związanych z realizacją Umowy Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
3. Strony zobowiązują się do pisemnego informowania o zmianie adresu lub siedziby w przeciwnym
razie korespondencję kierowaną na adres wskazany w preambule Umowy uważa się za skutecznie
doręczoną.
4. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wykonania Umowy na rzecz osoby
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Strony przewidują możliwość rozwiązania Umowy w każdym czasie w trybie porozumienia
Stron.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
- Załącznik nr 1b Opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy,
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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