Nazwa zamówienia: „Usługa szkoleniowa – nabycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów
i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych – Technikum Nr 9 w Rzeszowie”

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Zapytania Ofertowego Nr: ZST.G.2221.4.2016.2017

UMOWA
zawarta w dniu _________________ w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Zespołem Szkół Technicznych w Rzeszowie, 35-084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7,
reprezentowanym przez:
_________________________________________ – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
_________________________________________________________________________ wpisanym do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez _________________ pod numerem
______________________, / do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
w __________________________pod numerem KRS _________________reprezentowanym przez:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”.
Zamawiający oświadcza, iż wyboru Wykonawcy dokonał w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – art.39
ustawy z dnia 29.01.04r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.)
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na zakupie miejsca na
niestacjonarnych studiach podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego
Zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych - Technikum Nr 9 w Rzeszowie
(zwanych dalej Uczestnikami projektu) oraz zakwalifikowanych do udziału
w projekcie „Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa
jakości kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przedmiot umowy obejmuje realizację następujących części zamówienia:
1) Część I – Usługa szkoleniowa – niestacjonarne studia podyplomowe dla
2 nauczycieli w zakresie/na kierunku: grafika komputerowa;
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2) Część II - Usługa szkoleniowa – niestacjonarne studia podyplomowe dla
1 nauczyciela w zakresie/na kierunku: inżynieria oprogramowania;
3. Studia podyplomowe mają na celu podniesienie wiedzy, umiejętności
i kompetencji, obejmując zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem
(branżowe, specjalistyczne) nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych
w Zespole Szkół Technicznych – Technikum Nr 9 w Rzeszowie;
4. Uczestników studiów kieruje do Wykonawcy Zamawiający.
5. Zamawiający zawrze z uczestnikami projektu umowy regulujące istotne aspekty
uczestnictwa w studiach podyplomowych, w tym m.in. konsekwencje finansowe
ewentualnej rezygnacji ze studiów, w związku z czym Zamawiający nie przewiduje
istotnych zmian (zmniejszenia) liczby uczestników studiów podczas ich trwania;
6. W przypadku uzasadnionej rezygnacji uczestnika projektu, która nastąpi w trakcie
dwóch pierwszych zjazdów, spowodowanej długotrwałą chorobą lub innym, nagłym
nie dającym się wcześniej przewidzieć zdarzeniem losowym, Zamawiający
dopuszcza możliwość uzupełnienia listy uczestników studiów podyplomowych;
7. Zamawiający nie dopuszcza uczestnictwa w studiach podyplomowych realizowanych
w ramach niniejszej umowy innych osób niż przez niego wytypowane;
8. Wykonawca ma możliwość przyłączenia uczestników studiów podyplomowych
skierowanych przez Zamawiającego do grup otwartych, które organizuje w ramach
prowadzonej przez siebie rekrutacji na studia podyplomowe wskazane w § 1, ust. 2.,
pkt. 1/, pkt. 2/.
9. Studia podyplomowe, o których mowa w §1, ust. 2., pkt. 1, pkt. 2 muszą być
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 r. poz. 1842);
10. Studia podyplomowe których mowa w §1, ust. 2., pkt. 1, pkt. 2 będą realizowane
zgodnie z programem i harmonogramem studiów podyplomowych, opracowanym
przez Wykonawcę oddzielnie dla każdej części zamówienia, której dotyczy niniejsza
umowa i stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy;
11. Zajęcia prowadzone podczas studiów podyplomowych prowadzone będą w trakcie /
w trybie zjazdów weekendowych;
§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) prowadzenia list obecności uczestnika/-ów projektu skierowanych przez
Zamawiającego do udziału w studiach na każdych zajęciach oraz przekazania
ich (kopia potwierdzonych za zgodność z oryginałem) Zamawiającemu po
zakończeniu każdego semestru studiów podyplomowych, o których mowa
w §1, ust. 2., pkt. 1, pkt. 2;
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

2) przekazywania Zamawiającemu informacji na temat zaliczeń przedmiotów na
studiach – jeden raz na semestr;
3) informowania Zamawiającego o skreśleniu Uczestnika projektu z listy
słuchaczy studiów podyplomowych oraz o przyczynach skreślenia.
Wykonawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych uczestników
studiów podyplomowych skierowanych przez Zamawiającego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (DZ.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) w zakresie
niezbędnym do realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza techniczno-organizacyjnego
tj. odpowiednich sal wykładowych, warsztatowych i seminaryjnych, w obiektach
dydaktycznych Wykonawcy lub innych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy na uczelniach (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 897);
Wykonawca zapewnia do realizacji usługi kadrę dydaktyczną uprawnioną do
przeprowadzenia zajęć z danego zakresu tematycznego.
Wykonawca przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie
merytoryczne jak i praktyczne kadry dydaktycznej realizującej przedmiot niniejszej
umowy.
Wykonawca po zakończeniu studiów podyplomowych zobowiązuje się do
wystawienia świadectw ukończenia studiów podyplomowych na podstawie
i według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych
nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych
elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów
podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2011 r. Nr 196, poz.
1167);
Wykonawca zapewni Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiemu
Urzędowi Pracy w Rzeszowie) oraz innym podmiotom upoważnionym do kontroli
realizacji projektu, wgląd do prowadzonej przez Wykonawcę dokumentacji toku
studiów uczestników projektu oraz umożliwi monitorowanie i kontrolę przez
Zamawiającego zajęć dydaktycznych.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu pocztą
elektroniczną na adres …………………….. informacji o prowadzonych przez Instytucję
Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) oraz inne uprawnione
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podmioty kontrolach realizacji projektu – niezwłocznie po powzięciu przez
Wykonawcę wiadomości w tym zakresie.
9. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia i przechowywania
wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy oraz udostępnienia ich
instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli.
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający przeprowadzi proces rekrutacji i przekaże Wykonawcy listę
uczestników projektu przed rozpoczęciem zajęć. Pozostałe dane i dokumenty
potrzebne do realizacji umowy Wykonawca uzyska od uczestników projektu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w późniejszym terminie,
osób z listy rezerwowej, w sytuacji opisanej w § 1 ust. 6.
2. Zamawiający poinformuje nauczycieli uczestniczących w projekcie „Kompetencje
zawodowe moim atutem na rynku pracy”, że w chwili rozpoczęcia studiów
podyplomowych muszą się legitymować dyplomem potwierdzającym ukończenie
studiów co najmniej pierwszego stopnia.
3. Zamawiający opracuje listę obecności uczestników projektu na zajęciach.
4. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o wszelkich zmianach
dotyczących słuchaczy uczęszczających na studia i uprawnionych do korzystania
ze wsparcia w postaci studiów podyplomowych na kierunku, o którym mowa w
§1, ust. 2., pkt. 1, pkt. 2.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone
w mieniu techniczno-organizacyjnym Wykonawcy przez uczestników projektu.
§4
TERMINY I MIEJSCE REALIZACJI
1. Terminy realizacji:
1) Część I: Studia obejmują …………… semestry nauki, rozpoczynają się w roku
akademickim 2017/2018, realizowane będą w okresie od …………………. r. do
…………………………… r.
2) Część II: Studia obejmują …………… semestry nauki, rozpoczynają się w roku
akademickim 2017/2018, realizowane będą w okresie od …………………. r. do
…………………………… r.
2. Miejsce i adres prowadzenia zajęć dydaktycznych:
1) Część I:………………………………………………………………………………………………………...
2) Część II: ………………………………………………………………………………………………………
3. Zmiana miejsca organizacji zajęć dydaktycznych, o którym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji zaistnienia
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niemożliwej do przewidzenia i nie dającej się usunąć przeszkody. W przypadku
zamiaru zmiany miejsca prowadzenia zajęć, Wykonawca zobowiązany jest
pisemnie powiadomić Zamawiającego, wskazując nowe miejsce, najpóźniej na
7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. Zmiana wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego, która dla skuteczności może być przesłana
również za pomocą poczty e-mail;
§5
PŁATNOŚĆ NA RZECZ WYKONAWCY
1. Strony ustalają płatność na rzecz Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy
określonego w §1 ust. 2 dla:
1) Części I:
a) za zakup miejsca na niestacjonarnych studiach podyplomowych na
kierunku ………………………. dla 1 osoby w wysokości ………………………… zł
(słownie: …………………….….. złotych) brutto.
b) Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie przekroczy kwoty
……............…………… zł (słownie: …………………….. złotych) brutto, w tym kwota
podatku VAT w wysokości ...................... zł (słownie: ..................... złotych), kwotę
netto....................... zł (słownie: ..................... złotych).
2) Części II:
a) za zakup miejsca na niestacjonarnych studiach podyplomowych na
kierunku ………………………. dla 2 osób w wysokości ………………………… zł
(słownie: …………………….….. złotych) brutto.
b) Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie przekroczy kwoty
……............…………… zł (słownie: …………………….. złotych) brutto, w tym kwota
podatku VAT w wysokości ...................... zł (słownie: ..................... złotych), kwotę
netto....................... zł (słownie: ..................... złotych).*
2. Płatność za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w §5, ust. 1, pkt. 1b, pkt.
2b odbywać się będzie w równych ratach, w liczbie odpowiadającej liczbie
semestrów, w terminie do 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć
w ramach danego semestru, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Opłata wpisowa (rekrutacyjna) zostanie opłacona wraz z płatnością za I ratę.
4. Zapłata każdej raty wynagrodzenia, o których mowa w §5, ust. 1, pkt. 1b, pkt. 2
nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za termin doręczenia faktury uznaje się datę wpływu do Zamawiającego – Gmina
Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Technicznych ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów.
6. Faktury będą wystawione tytułem: „Przeprowadzenie studiów podyplomowych na
kierunku……………… (nazwa kierunku studiów) w ramach projektu „Kompetencje
zawodowe moim atutem na rynku pracy” oraz adnotacją o numerze raty,
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a przypadku opłaty wpisowej (rekrutacyjnej) również ze wskazaniem jej z nazwy
i kwoty w osobnej pozycji faktury.
7. Fakturę należy wystawić na:
Nabywcę: Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1, NIP:
8130008613,
Odbiorcę: Zespół Szkół Technicznych ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §5, ust. 1., pkt. 1b, pkt. 2b
obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności:
1) opłatę rekrutacyjną,
2) przeprowadzenia zajęć dydaktycznych – teoretycznych i praktycznych,
3) przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń,
4) obronę i recenzję prac lub egzaminy końcowe,
5) wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
9. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego
w przypadku:
1) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa
w §1 ust. 2, 10, 11 i §2 niniejszej umowy w wysokości 3% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5, ust. 1, pkt. 1b, pkt. 2b niniejszej umowy, za
każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków;
2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5, ust. 1, pkt. 1b, pkt. 2b niniejszej
umowy.
3) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego
stronie – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5, ust.
1, pkt. 1b, pkt. 2b niniejszej umowy.
2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
dokonania zapłaty wszystkich kar wcześniej nałożonych;
3. Zapłata kary umownej następuje na podstawie noty obciążeniowej, w której to
Zamawiający podaje wysokość kary, powód nałożenia kary oraz Nr rachunku
bankowego na który należy wpłacić karę.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5, ust. 1, pkt. 1b, pkt. 2b niniejszej
umowy.
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5. Jeżeli Wysokość kary umownej nie pokrywa wysokości strat poniesionych przez
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do dodatkowego odszkodowania na
zasadach ogólnych.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Strony umowy mogą jednostronnie wypowiedzieć umowę przed terminem jej
wygaśnięcia, w trybie natychmiastowym, jedynie z ważnych przyczyn dotyczących
rażącego naruszenia jej postanowień, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiającemu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy
nie leży 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 tych okolicznościach,
2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwał wykonywanie usług z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego, przez
okres dłuższy niż miesiąc czasu,
3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową
lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki, pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
4) umowa, w oparciu o którą Zamawiający realizuje projekt zawierana
pomiędzy Zamawiającym, a Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie) zostanie rozwiązania.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od
wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
uzasadniających to odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.
§8
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian
umowy;
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności;
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę.
Zmiany mogą dotyczyć:
1) wystąpienia siły wyższej,
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2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
3) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu
umowy,
4) terminu realizacji przedmiotu umowy, terminu realizacji zajęć, o którym
w mowa w § 4, ust. 1, pkt. 1b, pkt. 2b niniejszej umowy.
4. Zmiana o której mowa w ust. 3, może nastąpić w przypadku poinformowania o niej
Wykonawcy przez Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
w terminie co najmniej 7 dni przed terminem wprowadzenia zmiany.

§9
ROZWIĄZNIE UMOWY
1. Umowa została zawarta na czas określony do dnia…………… ……… r.
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie i bez konieczności zaistnienia
jakiejkolwiek przesłanki warunkującej możliwość jej rozwiązania za zgodnym
porozumieniem stron, sporządzonym na piśmie.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać cesji
związanych z realizacją niniejszej umowy.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380
z późn. zm.).
3. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane na drodze
sądowej przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania
o wszelkich okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień
niniejszej umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie
swojego adresu w trakcie trwania umowy.
6. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca wyraża
zgodę na wysyłanie przez Zamawiającego wszelkich pism pod adres ostatnio
podany przez Wykonawcę ze skutkiem doręczenia
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7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:
………………………………………………..

Wykonawca:
………………………………………….
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