Projekt „Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Załącznik nr 9 do SIWZ
UMOWA nr …
zawarta w dniu …………..2019 r. w Warszawie, pomiędzy:
Fundacją Euro Nation, ul. Skarbka z Gór 15d lok. 26, 03-287 Warszawa, NIP: 524-26-48-919,
KRS: 0000304125 reprezentowaną przez: Grzegorza Krauzowicza – Prezesa zarządu.
zwanymi dalej „Zamawiającym”
a
………………………………. z siedzibą w …………………, przy ul. ……………, wpisaną
do KRS pod nr ………………, NIP ………….., REGON ……….., reprezentowaną przez:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
zwaną dalej “Wykonawcą”
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
rozeznania rynku przez podmiot pozarządowy nie będący zamawiającym publicznym na mocy
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 ze zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp o wartości zamówienia przekraczającej kwoty
50 000 zł. netto.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja, uruchomienie, wdrożenie i gwarancja
serwisowa niezbędnego sprzętu teleinformatycznego wraz z dostawą, instalacją,
uruchomieniem i wdrożeniem oprogramowania komputerowego oraz przeprowadzeniem
niezbędnego instruktarzu dla projektu pn. "Partnerstwo na rzecz e-integracji
w makroregionie śląsko-opolskim" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zbiór wymagań dotyczących instalacji,
wdrożenia, serwisowania, licencjonowania zawierają Załączniki nr 8 i 8a do SIWZ.
3. Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych”, a w szczególności z następującymi dokumentami:
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a. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020
b. Regulamin konkursu – wersja obowiązująca z dnia 28.02.2018 r.
c. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020
d. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III
osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
e. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach
projektu
f. Wzorcowy schemat grantowy
g. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów
h. Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014-2020 w zakresie informacji i promocji
i. Wytyczne zakupu sprzętu w projekcie
j. Koncepcja realizacji projektu grantowego w ramach 3.1 „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Osi Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 (wzór)
Za weryfikację zgodności przedmiotu umowy z w/w dokumentami odpowiada
Zamawiający.
4. Przedmiot umowy musi zostać wykonany w sposób staranny, z zachowaniem zasad wiedzy
w dziedzinie zarządzania, metodyki szkoleń, wiedzy technicznej, prawnej i zasad sztuki
budowlanej oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa
zamówień publicznych.
§2
Termin realizacji
1. Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie do dnia 06.05.2019 r.
2. Gwarancja do dnia …………………………………. r.
3. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po jej zawarciu.
§3
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zapewnia, że zrealizuje przedmiot Umowy i wywiąże się ze wszystkich
obowiązków w terminie i na warunkach przewidzianych w Umowie.
2. Wykonawcy w trakcie wykonania zamówienia przysługuje prawo wymiany personelu
delegowanego do wykonania zamówienia. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca
wskaże osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia takiej ilości pracowników lub
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współpracowników o właściwych kwalifikacjach, by zapewnić prawidłową, sprawną i
terminową realizację usług objętych przedmiotem zamówienia.
4. Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się umożliwić
upoważnionemu przedstawicielowi
Zamawiającego wgląd do dokumentów
przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udzielać wszelkich informacji i
wyjaśnień o sposobie realizacji Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji
niniejszej umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i
informacji na temat postępów i sposobu wykonywania powierzonych prac a także na
bieżąco informować o ewentualnych problemach i dodatkowych okolicznościach
wynikłych w trakcie realizacji umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia
bieżących uzgodnień z Zamawiającym w formie telefonicznej, mailowej bądź w formie
spotkań konsultacyjnych.
§4
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1. współdziałania z Wykonawcą, a w szczególności zapewnienia osobom wyznaczonym
przez Wykonawcę przekazania i dostępu do posiadanych informacji oraz dokumentów,
niezbędnych do prawidłowego i należytego wykonania prac objętych Umową,
2. niezwłocznego odpowiadania na wnioski i zapytania Wykonawcy w zakresie
dotyczącym przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych,
3. zapewnienia odpowiedniego miejsca do spotkań roboczych z przedstawicielami
Wykonawcy oraz dostępności własnych pracowników przypisanych do realizacji
przedmiotu Umowy,
4. umożliwienia Wykonawcy korzystania na potrzeby wykonania przedmiotu Umowy z
tych opracowań, do których Zamawiającemu przysługują prawa autorskie lub prawa
pokrewne, w zakresie i na warunkach posiadanych przez siebie uprawnień.
§5
Podwykonawstwo
1. Wykonawca oświadcza, że powierza/nie powierza1 podwykonawcom wykonanie
następujących części zamówienia, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy,
zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie
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Niewłaściwe skreślić.
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przewidzianym w ofercie. Powyższe nie stanowi zmiany umowy, lecz wymaga akceptacji
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
3. W przypadku, kiedy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie gorszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
5. W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
6. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub po przedłożeniu
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w
ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia tej informacji.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
14. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej.
§6
Wymogi zatrudnienia pracowników
1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody
(wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
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Wykonawcy lub podwykonawcy. Zamawiający wymaga, aby informacje takie jak: imię
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania.
§7
Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy
1. Wykonawca wyznacza do bieżących kontaktów z Zamawiającym Panią/Pana:
….........................., tel. …................................, faks. …............................. email:
…............................. jako Koordynatora świadczonych przez Wykonawcę usług.
2. Zamawiający wyznacza do bieżących kontaktów z Wykonawcą Panią/Pana:
….........................., tel. …................................, faks. …............................. email:
….............................
3. Osoba wskazana w ust. 2 jest umocowana w imieniu Zamawiającego do żądania wykonania
czynności objętych usługami Wykonawcy, podpisywania protokołów odbioru, jak również
innych czynności Zamawiającego związanych z bieżącą realizacją Umowy.
§8
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy cenę ryczałtową w wysokości:
1. Razem wynagrodzenie ryczałtowe:
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia:
cena netto: …………………………………….. zł
(słownie:……………………………………………………………… zł)
podatek VAT: ………………………………… zł
(słownie:…………………………………………………………… zł)
cena brutto: …………………………………… zł
(słownie:………………………………………………………………… zł)
Razem wynagrodzenie ryczałtowe:
cena brutto: ………………………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………… zł)
2. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 będzie wypłacone jednorazowo po
podpisaniu protokołu należytego wykonania i prawidłowym wystawieniu FV przez
Wykonawcę w terminie 30 dni, z prawem wydłużenia terminu płatności przez
Zamawiającego do nie więcej niż 60 dni w przypadku opóźnienia w transferze środków
z przyznanego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie
nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
3. „W przypadku, gdy w toku kontroli projektu przez Zamawiającego lub osoby
upoważnione przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”
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Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
zostaną stwierdzone dotychczas nieujawnione wady przedmiotu umowy lub wady
ukryte niemożliwe do wykrycia na etapie odbioru, Wykonawca usunie je na własny
koszt i własnym staraniem.
§9
Odpowiedzialność i kary umowne
1. Wykonawca zapłaci na wezwanie Zamawiającego, w terminie 14 dni od otrzymania noty
księgowej, kary umowne w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7
ust. 1 Umowy, za każdy zawiniony dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w
stosunku do terminu określonego w Umowie.
2. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia
od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.
3. Zamawiający może potrącić karę umowną z kwotą faktury przedstawionej przez
Wykonawcę do zapłaty.
§ 10
Siła Wyższa
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia lub
niewykonania jego zobowiązań z Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie jest
następstwem wadliwego działania i/lub braku działania Zamawiającego, działania siły
wyższej oraz z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę.
2. Przez siłę wyższą należy rozumieć nieprzewidziane nadzwyczajne wydarzenia, które
wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła
zapobiec, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych,
jak np. stan klęski żywiołowej, pożar, działania wojenne, rekwizycja, embargo lub
zarządzenia władz odnośnie podobnych okoliczności.
3. Za siłę wyższą uznaje się niezawinione przez Wykonawcę konsekwencje opóźnień i błędów
Instytucji Wdrażających i Pośredniczących ustanowionych przy wdrażaniu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
§ 11
Poufność i konflikt interesów
1. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić osobie
trzeciej jakiegokolwiek dokumentu lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub
sporządzonej na jego rzecz w związku z realizacją Umowy, w szczególności opracowania
wykonywanego przez Wykonawcę w ramach Umowy.
2. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać
jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 2, w innych celach niż
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wykonywanie Umowy lub z przekroczeniem praw przysługujących Zamawiającemu do
tych dokumentów lub informacji.
3. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 2-3, nie dotyczy dokumentów i informacji
powszechnie znanych lub co do których istnieje prawny obowiązek ich ujawnienia.
4. Zakazy, o których mowa w ust. 2-3, wiążą Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania
Umowy, jak i po ustaniu jej obowiązywania.
5. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego
jako brak bezstronności lub obiektywności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu
Postępowania, jak również przy wykonywaniu pozostałych usług w ramach przedmiotu
Umowy. W przypadku konfliktu interesów Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowego zaprzestania wykonywania usług i powiadomienia Zamawiającego w
celu niezwłocznego uzgodnienia odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu.
§ 12
Zmiana Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień
Umowy w następującym zakresie:
a) zmiany terminu realizacji Umowy
b) zmiany wynikające z siły wyższej, w szczególności, gdy zaistnieją okoliczności
niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, pod warunkiem, że zmiana ta sprzyjać będzie należytemu wykonaniu
zamówienia, jak również oszczędnemu, celowemu i gospodarnemu wydatkowaniu
środków publicznych,
c) gdy wystąpią zdarzenia losowe: klęska, wojna, akt terroru, katastrofa, załamanie
gospodarcze.
d) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uwzględniającą zmianę wysokości stawki
podatku VAT,
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają podpisania przez Strony aneksu w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§13
Odstąpienie od Umowy
1. Rozwiązanie Umowy jest możliwe, jeżeli Wykonawca ze swojej winy dopuszcza się zwłoki
w wykonaniu czynności objętej zakresem usług Wykonawcy, Zamawiający może
wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem, iż w razie
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od
Umowy.
2. Strony mogą odstąpić od Umowy, jeżeli którakolwiek ze Stron naruszy istotne
postanowienia Umowy, a po upływie 7 dni od dnia wezwania do zaniechania przez naruszeń
i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń Strona naruszająca Umowę nie zastosuje się do
wezwania.
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3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli zostanie wszczęte postępowanie
likwidacyjne Wykonawcy lub złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i zawiera uzasadnienie.
5. Prawo odstąpienia zastrzeżone w niniejszej Umowie w żaden sposób nie ogranicza ani nie
wyłącza prawa odstąpienia zastrzeżonego dla którejkolwiek ze Stron w przepisach prawa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 14
Postanowienia końcowe
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
W sprawach nieuregulowanych Umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
W każdym przypadku, w którym w Umowie zastrzeżono dla czynności Zamawiającego jej
dokonanie na piśmie lub w formie pisemnej, jest to zastrzeżenie pod rygorem nieważności
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów między Stronami jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory i nieporozumienia wynikające z Umowy będą
w miarę możliwości rozstrzygane polubownie.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy
Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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