DA/ER/-232- 04/19
WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ………..r. pomiędzy:
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock,
NIP: 774-24-72-620 reprezentowaną przez:………………………………,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.

Strony zawierają umowę w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39) dla
przedmiotu zamówienia pn. „Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów
kierunku Kosmetologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku”, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), który został rozstrzygnięty dnia
……….r., o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie w zakresie części*
I PRZEPROWADZENIE CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA Z MEZOTERAPII

FRAKCYJNEJ
/
części
II
PRZEPROWADZENIE
CERTYFIKOWANEGO
SZKOLENIA
Z
KARBOKSYTERAPII dla studentów PWSZ w Płocku kierunku Kosmetologii uczestniczących
w projekcie pn. „Podnoszenie kompetencji studentów PWSZ w Płocku w odpowiedzi na
zapotrzebowania gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa” realizowanego z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym (projekt nr
POWR.03.01.00-00-K305/15).
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa SIWZ stanowiąca wraz z ofertą Wykonawcy
integralną część umowy.
3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Plac
Dąbrowskiego 2 09-402 Płock.
§2
Do obowiązków Wykonawcy należy*:
Część I:
a) Opracowanie programu i harmonogramu spotkań.
b) Zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz produktów dla każdego uczestnika
niezbędnych do realizacji ww. szkolenia.
c) Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z Mezoterapii frakcyjnej dla 1 grupy
studentów kierunku Kosmetologia dotyczącego nabycia umiejętności w zakresie
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wykonywania zabiegów niwelujących mikroblizny, objawów starzenia skóry, rozstępów,
wspomagania terapii antycellulitowej z wykorzystaniem rollera i dermapena.
d) Przeprowadzenie egzaminu końcowego.
e) Wydanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji zawodowych w zakresie
Mezoterapii frakcyjnej.
Część II
a) Opracowanie programu i harmonogramu spotkań.
b) Zapewnienie materiałów szkoleniowych oraz produktów dla każdego uczestnika
niezbędne do realizacji ww. szkolenia.
c) Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z Karboksyterapii dla 2 grup studentów
kierunku Kosmetologia dotyczącego nabycia umiejętności w zakresie praktycznych
aspektów iniekcji CO2 na okolice twarzy, szyi i dekoltu, zabiegi odmładzające z
wykorzystaniem CO2 na twarz, szyję, dekolt, ręce, skórę głowy, uda oraz inne części
ciała.
d) Przeprowadzenie egzaminu końcowego.
e) Wydanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji zawodowych w zakresie
Karboksyterapii.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo z
należytą starannością oraz chronić interesy Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot niniejszej umowy pozbawiony będzie wad prawnych oraz
że nie będzie naruszał praw osób trzecich, przyjmując na siebie wyłączną odpowiedzialność z
tytułu wad prawnych związanych z realizacją umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego,
informować go o wszystkich istotnych sprawach oraz dostrzeżonych utrudnieniach w realizacji
prac objętych umową.
4. Wykonawca zapewni osobiste wykonanie przedmiotu umowy przez osobę wskazaną w ofercie
w załączniku numer 6. Zmiana personelu będzie możliwa jedynie za zgodą instytucji
Zamawiającej, a personel zastępczy zapewni równoważny poziom jakości.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za sale, sprzęt, materiały i inne
wyposażenie (stanowiące własność Zamawiającego) wykorzystywane w trakcie realizacji zajęć
określonych w umowie na poziomie kosztów naprawy uszkodzenia lub odkupienia
analogicznych w przypadku ich zniszczenie lub niemożności naprawy.
§4
Przedmiot umowy w zakresie części* I / II zostanie wykonany godnie z harmonogramem
przedstawionym przez Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2019r.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w zakresie części …. w wysokości ………..zł (słownie: ……………..złotych …/100) przy cenie
…. zł brutto za osobę w …. godzinnym szkoleniu, liczba uczestników ….. na podstawie
faktury/rachunku wystawionej/wystawionego przez Wykonawcę po realizacji całości
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

zamówienia.
Z wynagrodzenia zostaną potrącone wszystkie świadczenia z tytułu podatków i ubezpieczeń
społecznych zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr identyfikacyjny NIP 77424-72-620 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego
otrzymał nr identyfikacji podatkowej NIP: …………………….
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni na podstawie karty czasu pracy i/lub
protokołu odbioru zadań i czynności w projekcie – zgodnie ze wzorami dokumentów
obowiązujących u Zamawiającego, potwierdzonych przez Kierownika projektu oraz na
podstawie faktury/rachunku wystawionej/wystawionego przez Wykonawcę.
Termin zapłaty na fakturze powinien zostać określony wyrażeniem ”zgodnie z umową”. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w doręczonej fakturze/rachunku lub
załącznikach, termin zapłaty wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym
Wykonawca usunie stwierdzone uchybienia, bez skutków materialno-prawnych dla
Zamawiającego.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku.
§6
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne wykonywanie czynności wynikających
z niniejszej umowy pozbawione wad i wykonane w sposób umówiony.
Strony ustanawiają następujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca przerwie realizację umowy, tj.
nie będzie prowadził warsztatów we wskazanych do tego terminach oraz przestanie
kontaktować się z Zamawiającym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100%
wartości brutto niezrealizowanego zamówienia określonego w § 5 ust. 1 umowy,
b) w przypadku opóźnienia w świadczeniu usługi powyżej 15 minut od planowanego
rozpoczęcia zajęć w wysokości 100,00 zł za każde spóźnienie,
c) w przypadku niezjawienia się na zajęciach w wysokości 300 zł za każdą nieobecność,
d) w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 umowy z tytułu
niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osobę prowadzącą szkolenie.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
W przypadku określonym w ust. 2 pkt a) Zamawiający wystawi notę obciążeniową.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z
wystawionej faktury w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt b), c).
W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu zamówienia, a następnie odstąpienia od
umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu
opóźnienia, jak i odstąpienia od umowy z przyczyn należących do Wykonawcy.

§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących
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Wykonawcy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności gdy:
a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonanie przedmiotowej umowy,
c) Wykonawca powierzy wykonywanie prac wymienionych w § 1 niniejszej umowy innym
osobom,
d) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z przepisami regulującymi
proces dydaktyczny,
e) Wykonawca dwukrotnie nie zjawi się na zajęciach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykona umowy w określonym
terminie lub naruszy istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeżeli elementy
świadczonej usługi będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego.
3. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na
piśmie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez naliczania kar umownych, w
przypadku braku możliwości uruchomienia lub kontynuowania warsztatów ze względu na
okoliczności nie zależne od niego np. ze względu na małą ilość lub brak osób uczestniczących.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu
stron wyrażoną w formie Aneksu sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności takiej
zmiany.
2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba że
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
b) zmiany personelu prowadzącego szkolenie za zgodą instytucji Zamawiającej, w przypadku
gdy personel zastępczy zapewni równoważny poziom jakości świadczenia usługi,
c) zmiany harmonogramu realizacji zajęć (zmiany w kolejności i terminach realizacji
zamówienia) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. wniosku Wykonawcy,
d) przedłużenia terminu umowy w przypadku zmian w organizacji warsztatów,
e) obniżenie ilość/wielkości przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia
Wykonawcy, wynikające z zaistnienia obiektywnych przesłanek konieczności takiej
zmiany, np. zmniejszenia ilości osób uczestniczących w szkoleniu. Rozliczenie zostanie
dokonane w oparciu o cenę za 1 osobę podaną w formularzu ofertowym stanowiącym
Załącznik Nr 1 do SIWZ,
f) aktualizacji sposobu i zakresu prowadzonych zajęć ze względu np. na zmiany
obowiązujących przepisów,
g) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia poniższych okoliczności:
-zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych,
-zaistnienie klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, bunty, niepokoje,
strajki,
h) skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku jego wcześniejszego
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zrealizowania.
1.

2.

3.

§9
W oparciu o przepis art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Zamawiający jako administrator danych upoważnia
Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji
niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom, jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10
1. Umowa niniejsza jest wiążąca dla obu stron z chwilą jej podpisania i może być zmieniona
jedynie w drodze pisemnego porozumienia (aneksu).
2. Niniejsza umowa sporządzona została w …… jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku zaistnienia sporu właściwym będzie sąd dla siedziby Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

5
*) w zależności od złożonej oferty dla danej części, tj. części I lub części II

