Załącznik nr 3
Projekt umowy
Umowa
w dniu ……………………… r. w Tucholi pomiędzy:
Powiatem Tucholskim, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, NIP 561-13-27-276,
działającym przez Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Świecka 89a, 89-500
Tuchola, NIP 561-14-54-690
reprezentowane przez ………………………………………………………………………..
przy kontrasygnacie głównego księgowego – ………………………………
zwane dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
w wyniku wyboru oferty na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG 135 + MAG – 136" (Nr 16/ZP/2019) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG
(135 i 136 ) dla 12 uczniów szkół zawodowych z terenu Powiatu Tucholskiego w ramach
realizacji projektu pn. „Nauka=zawód=praca - Podniesienie kompetencji, realizacja staży
i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna
edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3
Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020
2. Zamawiający dopuszcza zmianę poszczególnych uczniów, pod warunkiem zachowania
ogólnej liczby uczniów wnoszącej 12 osób.
3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: sala wykładowa (z wyposażeniem),
pomieszczenia socjalne, pracownia technik spawalniczych z energią eklektyczną (bez
sprzętu spawalniczego) zlokalizowane w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej w
Tucholi ul. Świecka 89a.
4. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz
ofertą Wykonawcy stanowiącymi załączniki do umowy oraz obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, a także z zasadami wiedzy i z należytą starannością Wykonawcy.
5. Wykonawca, przyjmując do wykonania kursu spawania metodą MAG (135 i 136) wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Projektu pn.
„Nauka=zawód=praca - Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla
uczniów kształcenia zawodowego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
6. Wymiar godzin dla kursu wynosi: MAG -204 godzin
1) teoria: 24 godz. teoria spawalnicza w tym 8 godz. stanowiskowe szkolenie bhp +
7 godz. gospodarowanie odpadami i zagrożenia dla środowiska związane z
pracami spawalniczymi (godzina lekcyjna = 45 minut),
2) praktyka: 180 godz. ćwiczenia spawalnicze (1 godzina = 60 minut).

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania kursów w sposób umożliwiający
zachowanie zasady w zakresie równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami (dotyczy uczniów którzy pozytywnie przeszli badania lekarskie,
jeżeli takie były wymagane przed rozpoczęciem kursu).
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia kursu
w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie
z harmonogramem sporządzonym przed rozpoczęciem kursu. Wszelkie zmiany
harmonogramu muszą być każdorazowo uzasadnione i uzgodnione z Zamawiającym.
4. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować kurs w czasie wolnym od nauki szkolnej,
z uwzględnieniem konieczności dojazdu uczniów do miejsca realizacji kursu. Zamawiający
zaleca, aby kurs planowany był w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 15:30
- 20:00 lub/i w sobotę w godz. 08:00 - 15:00. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za uczniów w czasie trwania zajęć.
5. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa i ogłoszeniem o zamówieniu;
2) zapewnienia wykwalifikowanej kadry do prowadzenia kursu w części teoretycznej
i praktycznej, posiadającej aktualne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa; do przeprowadzenia kursu wyznaczony jest/wyznaczeni są:
………………………………………………………………………………………….
3) zapewnienia odpowiedniego potencjału technicznego niezbędnego do zrealizowania
kursu,
4) zapewnienia niezbędnych materiałów i sprzętu, umożliwiającego należytą i staranną
realizację przedmiotu zamówienia, spełniającego wymogi prawne w zakresie bhp i p.poż.,
5) zapewnienia każdemu uczestnikowi kursu kompletu materiałów szkoleniowodydaktycznych (np. książek, płyt DVD), oraz przekazanie 1 egzemplarza lub kserokopii
materiałów Zamawiającemu,
6) prowadzenia odpowiedniej dokumentacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
7) wyznaczenia osoby – Kierownika kursu (szkolenia), która będzie odpowiadała za
organizację, terminową realizację szkolenia i bieżący kontakt z Koordynatorem
Projektu, w tym telefoniczne informowanie o nieobecności uczestników na zajęciach
kursu,
8) oznaczenia sali wykładowej, w której odbywać się będą zajęcia teoretyczne
w oznakowania zgodne z wytycznymi Zamawiającego (Zamawiający przekaże
Wykonawcy w wersji elektronicznej wzory dokumentów projektowych, niezwłocznie
po podpisaniu umowy),
9) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nieobecności uczestnika kursu na
zajęciach oraz innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację kursu i niniejszej
umowy,
10) uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu ramowego rozkładu zajęć i przedłożenia go
przed planowanym rozpoczęciem zajęć,
11) przeprowadzenia egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
§3
Strony postanawiają, że uprawnionymi do kontaktów i odpowiedzialnymi za przebieg oraz
realizację umowy są:
1) z ramienia Zamawiającego: Witold Smoczyk – Dyrektor Tucholskiego Centrum
Edukacji Zawodowej - Koordynator projektu,

2) z ramienia Wykonawcy: ………………………- Kierownik kursu (szkolenia).
§4
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2019 r.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
łączne wynagrodzenie w wysokości ……………………………………………zł brutto
( słownie:………………………………………) zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Cena jednostkowa za wykonanie usługi na rzecz jednego uczestnika wynosi ……. zł brutto
(słownie ……………………………zł ) zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Rozliczenia za wykonaną usługę dokona się przez przemnożenie ceny jednostkowej brutto
wykazanej przez Wykonawcę w formularzu oferty (o której mowa w ust. 2) przez liczbę
osób faktycznie kończących kurs Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób
kończących kurs za wyjątkiem nieprzewidzianych sytuacji losowych, np. wypadek, ciężka
choroba (po zrealizowaniu przez ucznia min. 70 % kursu). Takie sytuacje będą rozpatrywane
przez Zamawiającego indywidualnie w uzgodnieniu z Wykonawcą, mając na względzie ilość
zrealizowanych godzin/zajęć.
4. Faktura/rachunek winna być wystawiona na następującą jednostkę:
Nabywca: Powiat Tucholski ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola NIP: 561-13-27-276
Odbiorca: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze/rachunku, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po dostarczeniu
dokumentów, o których mowa w § 6 ust.1 oraz podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
§6
1. Wykonawca w terminie do 5 dni po zakończeniu realizacji kursu przedłoży Zamawiającemu
w szczególności:
1) listę obecności uczestników kursu (z własnoręcznym podpisem ucznia, z każdego dnia
zajęć) na zajęciach teoretycznych i praktycznych (oryginał),
2) dziennik zajęć (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
3) listę z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych, ubrań roboczych, środków
ochrony osobistej, posiłków + napojów chłodzących przez uczestników kursu
(oryginał),
4) protokoły z egzaminów wraz z wynikami egzaminu (kserokopia poświadczona za
zgodność z oryginałem),
5) karty egzaminacyjne, jeśli były sporządzone (kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem),
6) listę z potwierdzeniem odbioru przez uczestników kursu Świadectw egzaminu
kwalifikacyjnego spawacza (oryginał),
7) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie wydanych Świadectw
egzaminu kwalifikacyjnego spawacza,
8) listę z potwierdzeniem odbioru przez uczestników książeczek spawacza (oryginał)
wystawionych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
9) imienny wykaz osób, które ukończyły i które nie ukończyły kursu (oryginał),
a przypadku gdy uczestnik nie ukończył kursu oświadczenie wskazujące powód takiej
sytuacji,
10) dokumentację fotograficzną z przeprowadzonego kursu (po uzyskaniu pisemnej zgody
uczestników kursu min. 10 zdjęć o dobrej jakości, przedstawiających realizację tematyki

kursu i uczestników).
2. Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 nastąpi w formie protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
§7
Ostateczna lista uczestników zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy,
b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,15 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku wystąpienia szkody w rozmiarze większym niż określono karą umowną,
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Ewentualne kary umowne zostaną potrącone z faktury/rachunku.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w §5 ust. 1 umowy.
5. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za nieterminowe
przekazanie należnej kwoty za dostarczony przedmiot umowy.
§9
1. Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec.
2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę.
W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub
umowa zostanie rozwiązana.
§10
1. Strony dopuszczają możliwość zmian w zawartej umowie w następującym zakresie:
1) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:
a) zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności zmiany
harmonogramu realizacji zadań,
b) zdarzeń losowych leżących po stronie ucznia, uzasadniających przedłużenie
terminu zakończenia zajęć,
c) zaistnienia obiektywnych niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w
dotychczasowym kształcie,
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ilości uczniów uczestniczących
w zajęciach pn. rezygnacji lub przerwania zajęć przez ucznia w trakcie ich trwania i nie
uzupełnienia składu osobowego grupy,
3) zmiany osób reprezentujących strony umowy; o których mowa w §3 umowy,
4) zmiany osób prowadzących kurs, pod warunkiem, że osoby te będą posiadały takie same
kwalifikacje i doświadczenie jak osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,
5) zaistnienia obiektywnych niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy w
dotychczasowym kształcie,
6) wystąpienia uzasadniających zdarzeń losowych po stronie Wykonawcy,
7) z przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§11
1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie
praw i obowiązków z niniejszej umowy.
§12
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia kursu oraz frekwencji uczniów bez uprzedniego
powiadomienia Wykonawcy.
2) Niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nie należytego jej wykonania przez
Wykonawcę
po
uprzednim
pisemnym
zawiadomieniu
o
stwierdzonych
nieprawidłowościach i braku przedstawienia przez Wykonawcę zadowalającego wyjaśnienia
tych nieprawidłowości.
3) Wprowadzenia zmian do umowy w formie aneksu i pomniejszenia kosztów kursu
w związku rezygnacją ucznia na pierwszych zajęciach Wykonawca nie będzie wnosił z tego
tytułu żadnych roszczeń.
§13
Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli w zakresie organizowanego kursu
spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135 i 136) instytucjom
i osobom do tego upoważnionym.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

§14
Dane osobowe uczestników kursu mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie
w celu przeprowadzenia kursu i wydania zaświadczeń. Wykonawca zobowiązuje się nie
przetwarzać Danych Osobowych w innym celu i zakresie niż określony w Umowie.
Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby zatrudnione
przez Wykonawcę do przeprowadzenia szkoleń w ramach kursu realizowanego Projektu
posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wystawione przez
Wykonawcę. Kopię upoważnienia dla danego pracownika Wykonawca przekaże
Zamawiającemu przed rozpoczęciem przetwarzania danych przez tą osobę.
Imienne upoważnienia, o których mowa w ust.2 są ważne do dnia odwołania lub do
dnia przekazania przez Wykonawcę kompletu dokumentacji po zakończeniu ostatniego ze
szkoleń.
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania zatrudnienia lub zakończenia realizacji szkoleń
w ramach Projektu przez upoważnioną przez Wykonawcę osobę.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych
w niniejszej Umowie, w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez
pracowników Wykonawcy i osoby współpracujące z Wykonawcą w związku z realizacją
niniejszej Umowy poprzez realizację kursu na podstawie umów cywilnoprawnych mających
dostęp do danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy.

7. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:
a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym
użyciu,
b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej lub
Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych
osobowych, o którym mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników
obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Wykonawca umożliwi Instytucjom lub podmiotom przez nie upoważnionym,
w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli
zgodności z przepisami prawa.
10.Niezależnie od ust. l do ust. 9, Zamawiający podpisze odrębną umowę z Wykonawcą na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
§16
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§17
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
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