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Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


        			    
     Załącznik nr 7

Wzór umowy AEZ/365/S-094/……../2015

zawarta w dniu …………………. w Warszawie,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. …………ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, zwanym dalej 
w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1 ......................................... – ...........................................................................................;
2 ......................................... – ...........................................................................................,
a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy ..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: …………………..  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .............................................  .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:
1 ...............................
2 ...............................

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
oraz
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§ 1. 
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia:
…………………………………….. dla uczestników projektu pn.: „Praxis – wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy”. 
	Przedmiot umowy zrealizowany zostanie ostatecznie w terminie do dnia: ……….. 2015 r.
	Przedmiot umowy jest zgodny z ofertą z dnia .................. 2015 r. która  stanowi załącznik nr 1 i jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
	Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wykwalifikowaną kadrę i warunki do należytego wykonania zamówienia. 
	W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy program szkolenia z podziałem na dni i godziny, który musi być zgodny z zakresem tematycznym określonym w Załączniku nr 2. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest je uwzględnić. Ostateczny program szkolenia  musi zostać zatwierdzony przez osobę wskazaną w § 8 ust. 2. W trakcie realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę szczegółowego programu szkolenia w wyniku ankiet ewaluacyjnych i uwag uczestników szkolenia.
	W terminie 5 dni od dnia akceptacji szczegółowego programu szkolenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu materiały szkoleniowe. Mechanizm akceptacji powyższych materiałów jest analogiczny do akceptacji programu, o którym mowa w ust. 5.
	Wykonawca zapewnia, iż przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
	Materiały szkoleniowe dostarczone przez Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  w § 3 ust. 1, mogą być wykorzystywane przez uczestników szkoleń do użytku osobistego.
	Strony dopuszczają zmianę terminu szkolenia określonego w Załączniku nr 2 do umowy, w szczególności w przypadku braku możliwości rekrutacji kompletu uczestników, przy czym zmiana terminu nie może przekroczyć terminu wskazanego w ust. 2. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i nie wymaga zmiany umowy. Zmiana terminu realizacji szkolenia nie może nastąpić w sytuacji, gdy na pierwotnie zaplanowany termin szkolenia została zebrana maksymalna liczba uczestników wskazana w załączniku nr 2 lub gdy obsługa logistyczna szkolenia po stronie Zamawiającego okaże się niemożliwa.
	Zmiana terminu szkolenia może nastąpić najpóźniej na 7 dni przed ustalonym pierwotnym terminem.
	W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że niemożliwym stanie się przeprowadzenie szkolenia dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na szkolenie, bądź przeprowadzenie mniejszej liczby edycji szkoleń. Zamawiający o powyższym zdarzeniu poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem szkolenia. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

§ 2.
Obowiązki Stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zakresem oraz terminami określonymi 
 w Załączniku nr 2 do umowy oraz zatwierdzonym szczegółowym program szkolenia;
zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje i umiejętności wykładowców adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń oraz czynne uczestnictwo w procesie dydaktycznym wszystkich trenerów wyszczególnionych w ofercie przetargowej. Zmiana kadry prowadzącej szkolenie dopuszczalna będzie tylko za zgodą Zamawiającego w przypadku, gdy nowy prowadzący będzie posiadał kwalifikacje na poziomie tym samym lub wyższym, co osoba wskazana w ofercie;
	zapewnienia sali szkoleniowej wyposażonej w pomoce niezbędne do przeprowadzenia treningu, szczegółowo wskazane w Załączniku nr 2 do umowy;
zapewnienia swobodnego dostępu do sanitariatów;
	zapewnienia materiałów szkoleniowych, obejmujących swoim zakresem tematykę szkolenia, oznaczonych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji niniejszego projektu, spiętych w estetyczny sposób lub bindowanych (dot. Pakietu: 2, 3, 4) / w wersji elektronicznej (dot. Pakietu 1), które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia oraz jeden komplet do dokumentacji projektu;
	prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności; 
umożliwienie Zamawiającemu bądź innej uprawnionej instytucji kontrolowania szkolenia w jego trakcie;
wydanie przeszkolonym uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na wzorze uzgodnionym z Zamawiającym oraz przekazanie kopii zaświadczeń Zamawiającemu;
przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym, przeprowadzenia i przekazania Zamawiającemu ankiet ewaluacyjnych dla uczestników szkolenia wypełnionych przed i po szkoleniu;
zgłoszenia wszelkich zdarzeń, które mogłyby spowodować zmianę terminu, godziny lub odwołanie szkolenia na co najmniej 7 dni przed szkoleniem; 
niezwłocznego telefonicznego lub mailowego zawiadamiania Zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika na szkoleniu.
Zamawiający zobowiązuje się do:
przekazanie imiennej listy uczestników na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia;
	przekazania Wykonawcy wytycznych w zakresie oznakowania dokumentów i sal zgodnie z wymaganiami niniejszego projektu;
	przekazania Wykonawcy wytycznych w zakresie treści zaświadczeń o ukończeniu szkolenia; 
niezwłocznego udzielenia Wykonawcy informacji dot. realizacji niniejszej umowy, 
w szczególności akceptacji szczegółowego programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.
	Wyznaczenia opiekuna szkolenia, którego dane kontaktowe przekazuje osoba wskazana w § 8 ust. 2.
§ 3.
Cena
Maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania  umowy strony ustalają na ....................... zł brutto (słownie: ................................................), w tym podatek VAT 
zw.,  przy czym kwota wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia jednej edycji szkolenia wynosi ….. zł brutto ................................................), w tym podatek VAT zw (dot. Pakietu 1, 2, 3).
	Cena pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: wynagrodzenie wykładowców, koszt wynajmu sal szkoleniowych wraz z niezbędnym sprzętem informatycznym (dot. Pakietu: 2, 3, 4), koszt materiałów szkoleniowych, koszt zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, koszt organizacji przerw kawowych (dot. Pakietu: 2, 3, 4), koszt podręczników zarządzania projektami (dot. Pakietu 4).
	W przypadku zmniejszenia liczby edycji szkoleń, maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone do kwoty zrealizowanej liczby edycji.
§ 4. 
Warunki płatności
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zrealizowaną edycję szkolenia w terminie do 30 dni od daty złożenia w Kancelarii Zamawiającego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.
	Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru (dla każdej z edycji osobno (dot. Pakietu 1, 2, 3)), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 
	Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały list obecności uczestników biorących udział w szkoleniu wraz z kopiami zaświadczeń dla Zamawiającego oraz oryginały ankiet ewaluacyjnych.     
	Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie.
	Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………….. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
	W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości odsetek za zwłokę, określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
	Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

§ 5.
Kary umowne
 Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:
	za opóźnienie w terminie dostarczenia do akceptacji szczegółowego programu szkolenia, o którym mowa w §1 ust. 5 i/lub dostarczenia do akceptacji materiałów szkoleniowych, o którym mowa w §1 ust. 6, w wysokości 2% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
	z tytułu nienależytego wykonania usługi, za każde uchybienie w stosunku do wymagań zawartych w § 2 ust. 1, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
	za niezrealizowanie zaplanowanej edycji szkolenia z winy Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto edycji szkolenia określonej w § 3 ust. 1;
	w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
	w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.

	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie  faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
	Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.


§ 7.
Odstąpienie od umowy
1.	Zamawiający wedle wyboru może odstąpić od całości lub części umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca  nie realizuje umowy należycie, a w szczególności:
	nieobecności lub rażącego spóźnienia trenera w wyznaczonym terminie szkolenia,
	zaniechania realizacji usługi szkolenia bez powiadomienia Zamawiającego 
i uzasadnienia zaniechania realizacji.
	notorycznego braku możliwości telefonicznego skontaktowania się z Wykonawcą,

opóźnieniu w terminie dostarczenia do akceptacji szczegółowego programu szkolenia i/lub materiałów szkoleniowych, o których mowa w §1 ust. 5 i 6 przekraczającym 3 dni,
	nie uwzględnienia uwag Zamawiającego dot. przedstawionego do akceptacji szczegółowego programu szkolenia i/lub materiałów szkoleniowych.
uchybienia obowiązkom Wykonawcy wynikającym z § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej.
	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.


§ 8.
Postanowienia końcowe
1.	Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego.
2.	Osobami wyznaczonymi do uzgodnień będących przedmiotem umowy są:
Ze strony Zamawiającego: …………………., tel. ………………….., 
fax. …………………., e-mail: ……………………………..;
Ze strony Wykonawcy: …………………., tel. ………………….., fax. …………………., e-mail: ……………………………..
3.	Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany ostatecznego terminu realizacji zamówienia, wskazanego w § 1 ust. 2, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana ta nie będzie sprzeczna z zapisami umowy o dofinansowanie.
4.	Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
6.	W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy, a załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, 
w jakim umowa jest w stanie to określić. 
7.	Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
8.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. 

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:






































Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU
Uwaga! Osobno dla każdej edycji szkolenia

Numer umowy: AEZ/365/S-094/…..…/2015		           wniosek nr ……………….
Symbol jednostki docelowej (nazwa i adres): 
………………………………………………….
ul. ……………………………………
tel.: ...................	faks: .................................
Przedmiot odbioru: .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................


Szkolenie zostało przeprowadzone prawidłowo wg wytycznych umowy wraz Załącznikami

Pieczęć Zamawiającego 





Pieczęć Wykonawcy
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
Ze strony Zamawiającego




Podpis Wykonawcy

Szkolenie nie zostało przeprowadzone prawidłowo wg wytycznych umowy wraz Załącznikami
Uwagi: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Pieczęć Zamawiającego 





Pieczęć Wykonawcy
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
Ze strony Zamawiającego




Podpis Wykonawcy

UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia faktury VAT. 

