Załącznik nr 6 – Wzór umowy

UMOWA NR ……………………….
zawarta w Warszawie w dniu …………………………………

pomiędzy:
Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną
do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000052758
zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i Działań: NIP 525-17-26-659 i o numerze REGON
012433534 reprezentowaną przez:
…………………………………………………..,
zwaną dalej Zamawiającym
a
firmą ……………………..………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………, zwaną dalej Wykonawcą wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców/Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej* prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
……………………………………..……………………………… w …………………………………………………………………………… Sąd
Gospodarczy
………………………………………Wydział
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
nr …………………………………… o kapitale zakładowym w wysokości …………………………………. złotych,
kapitale wpłaconym w wysokości ………………………………………… złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP
………………………………….. oraz REGON ………………………………………, reprezentowaną przez
1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
Zwaną dalej Wykonawcą
*niepotrzebne skreślić

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Zamawiający realizuje projekt „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje
kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego
w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów
poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”, który jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i
edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
2. Niniejszą umowę zawarto w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie
z zasadą konkurencyjności obowiązującą w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 50
000 zł netto.
3. Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku zastosowania przez Zamawiającego trybu
konkurencyjnego i wyboru najkorzystniejszej oferty, w oparciu o ZAPYTANIE OFERTOWE NR
……………………………….. z dnia ……………………… r. wraz z Opisem przedmiotu zamówienia
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertę Wykonawcy z dnia …………………...
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

II. Przedmiot umowy, oświadczenia oraz prawa i obowiązki stron
§2
i.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie organizacji szkoleń (usługi związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych) dla uczestników
studiów podyplomowych ALO SUS.
i.2. Szczegółowy zakres usług odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego
w Ofercie Wykonawcy z dnia:…………. stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz Opisie
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
i.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia
w części lub w całości w zakresie wartościowym lub ilościowym, a Wykonawca oświadcza, że
nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń w tym za utracone korzyści. Ilości
zamówionych usług będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.
i.4. Umowa została zawarta na czas określony do dnia ………………………… .

§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki
materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej
wykonania z zachowaniem należytej staranności.
2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego
o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych
przez niego w związku z zawarciem umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku zmiany sposobu wykonania oferty (w tym zmiany
podwykonawcy) zmiana ta będzie podlegać każdorazowo akceptacji Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy co
najmniej 1 osobę będącą członkiem grupy społecznie zmarginalizowanej tj. np. osoby
niepełnosprawne; bezrobotne, osoby do 30 roku życia i po ukończeniu 50 roku życia,
poszukujące pracy a obecnie będące bez zatrudnienia; członkowie mniejszości narodowych
i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823 z późn. zm.).
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykazania Zamawiającemu, za pomocą dowolnych środków
dowodowych zatrudnienie osoby, o której mowa w ust. 4, nie później niż w terminie 5 dni od
dnia zawarcia umowy. Ww. zatrudnienie nastąpi na okres nie krótszy niż okres realizacji
niniejszej umowy.
7. Zamawiający jest uprawniony do kontroli ww. zatrudnienia w trakcie realizacji umowy zaś
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się poddać ww. kontroli i wykazać
trwanie ww. stosunku pracy.
III. Realizacja umowy
§4
1.

Zamawiający będzie zlecał wykonanie usługi sukcesywnie, według swoich potrzeb.

2.

Każdorazowe zamówienie usługi nastąpi według poniższych zasad:
1) Pracownik Zamawiającego i Wykonawca uzgodnią telefonicznie (bądź mailowo)
szczegóły dotyczące realizacji szkolenia stanowiące ostateczny zakres usługi.
2) Po uzgodnieniu telefonicznym terminu i zakresu świadczenia usługi pracownik
Zamawiającego prześle Wykonawcy Formularz Zamówienia, określający ostateczne
wymogi m.in. dotyczące liczby uczestników, liczby wymaganych sal warsztatowych, liczby
posiłków, liczby wegetarian/osób o specjalnych potrzebach żywieniowych oraz godziny
serwowania posiłków, na 4 dni przed planowanym terminem wydarzenia za
pośrednictwem e-maila, stanowiącego ostateczny zakres usługi, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do umowy.
3) Wykonawca prześle na adres mailowy Pracownika Zamawiającego potwierdzenie
otrzymania Formularza Zamówienia wraz z proponowanym menu na cały okres trwania
wydarzenia, nie później niż w następnym dniu roboczym licząc od dnia otrzymania
Formularza Zamówienia

4) Pracownik Zamawiającego nie później niż w kolejnym dniu roboczym akceptuje
przekazane menu lub wprowadza poprawki. W przypadku zgłoszenia poprawek
Wykonawca uwzględnia wszystkie uwagi Zamawiającego.
3. Zamawiający może zmniejszyć (do 50 % zamówienia) lub zwiększyć (do 50% zamówienia) ilości
poszczególnych usług określonych w załącznikach nr 1 i 2 do umowy (prognozowany zakres
usług), a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielanie zamówień do maksymalnych
ilości wskazanych w ww. załącznikach w tym roszczenie za utracone korzyści. Ostateczny zakres
usług określony w ust. 2 pkt 2 stanowi podstawę do realizacji zamówienia przez Wykonawcę
w ilościach poszczególnych usług określonych w tym zakresie. W przypadku zwiększenia, bądź
zmniejszenia ilości poszczególnych usług cena jednostkowa za te usługi nie będzie większa niż
ta wskazana przez Wykonawcę w ofercie.
4. Strony zgodnie ustalają, że wzajemna korespondencja oraz kontakty pomiędzy nimi odbywać
się będą poprzez wyznaczone osoby, przy czym jako podstawowy sposób kontaktów roboczych
strony ustalają e-mail.
5. Za kontakty robocze w rozumieniu niniejszej umowy nie uważa się kontaktów mających na
celu:
1) informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy,
2) informacji o opóźnieniach i ich przyczynach.
6. Korespondencja o charakterze innym niż robocza powinna być przekazywana w formie
pisemnej na adresy stron wskazane w treści umowy.
7. Strony postanawiają, że z ramienia Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktów
z Zamawiającym będą: ……………………………………; e-mail: ……………………………
8. Strony postanawiają, że z ramienia Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów
z Wykonawcą będą: ……………………… e-mail: …………………………..
9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 7 i 8, nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje
poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby
lub osób powołanych do bezpośrednich kontaktów w celu realizacji Przedmiotu umowy.
10. Wszelkie kontakty inne niż robocze, w tym korespondencja, o której mowa w § 4 ust 5,
wymagają formy pisemnej i należy je wysłać pocztą na niżej wskazane adresy stron:
a. Zamawiający: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10/1,
00-666 Warszawa
b. Wykonawca: …………………………………………………………
Każda zmiana adresu stron wymaga powiadomienia o tym strony drugiej pod rygorem uznania
pisma skierowanego pod adres dotychczasowy za doręczony.

IV. Wynagrodzenie i warunki płatności.
§5
i.4.1.
ilością

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zgodnej z faktyczną

i rodzajem zamówionych przez Zamawiającego i zrealizowanych usług oraz następujących
stawek jednostkowych za realizację usług:
i.1.a)
cena brutto za 1 godzinę najmu sali warsztatowej wraz z
wyposażeniem
i przygotowaniem, mieszczącej co najmniej 25 osób: ………………………………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………….);
i.1.b)
jednostkowa cena brutto za śniadanie dla 1 osoby:
………………………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………….);
i.1.c)
jednostkowa
cena
……………………………………………………………..
………………………………………………………….);

brutto

za

obiad
zł

dla

1

osoby:
(słownie:

i.1.d)
jednostkowa cena brutto za kolację dla 1 osoby:
…………………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………….);
i.1.e)
jednostkowa cena brutto za przerwę kawową dla 1 osoby:
………………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………….);
i.1.f)
jednostkowa cena brutto za nocleg dla uczestnika szkolenia w pokoju
jednolub
dwuosobowym:
…………………………………………………………………………………………………………..
zł
(słownie:
………………………………………………………….);
i.4.2.
Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona
przez
Wykonawcę
i zaakceptowana przez Zamawiającego faktura VAT.
i.4.3.
Z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 i 11, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
za realizację poszczególnego zamówienia w wysokości stanowiącej sumę iloczynów cen
jednostkowych zamówionych usług, o których mowa w ust. 1 oraz faktycznej ilości
zrealizowanych usług przez Wykonawcę, o ile nie będzie ona niższa niż 80% zamówionych usług
zgodnie z § 4.
i.4.4.
W przypadku, gdy ilość realizowanych przez Wykonawcę usług będzie
niższa o więcej niż 20 % w stosunku do zamówionych usług zgodnie z § 4 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie
w wysokości 80% zamówienia zgodnie z § 4.
i.4.5.

Wykonawca wystawi fakturę po każdym zrealizowanym szkoleniu.

i.4.6.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury, nie wcześniej
niż po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez osoby wyznaczone przez
Zamawiającego do jego podpisania.
i.4.7.
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze części
składowych zakupionych usług.
i.4.8.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni po doręczeniu przez
Wykonawcę
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, nr ……………………………………………………...
i.4.9.
Zamawiającego.

Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego

i.4.10.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę rachunku przed
potwierdzeniem wykonania czynności, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy nie przysługują
odsetki za zwłokę.
i.4.11.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wynagrodzenie z tytułu
niniejszej Umowy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
V. Odpowiedzialność.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku
niedotrzymania terminu wykonania usług zamówionych przez Zamawiającego:
a. kwotę w wysokości 1% wartości danej usługi określonej w ostatecznym zakresie usług
– za każde rozpoczęte 20 minut opóźnienia w realizacji usługi w stosunku do ramowego
harmonogramem spotkania/szkolenia, o którym mowa w załączniku nr 5 do umowy;
b. w przypadku gdy ww. opóźnienie przekroczy 60 minut kwotę w wysokości 5 % wartości
danej usługi określonej w ostatecznym zakresie usług – za każde kolejne 10 minut
opóźnienia w realizacji usługi w stosunku do ramowego harmonogramu
spotkania/szkolenia, o którym mowa w załączniku nr 5 do umowy.
2. Za nienależyte wykonanie każdorazowego zamówienia, o którym mowa w §4, będzie uznane
stwierdzenie przez Zamawiającego braków/wad jakościowych lub ilościowych świadczonych
usług, takich jak:
a. niespełnianie przewidzianych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1, wymogów określonych dla miejsca świadczenia usługi, a w szczególności: standardu
i wyposażenia obiektu, w tym standardu i wyposażenia pokoi oraz sal warsztatowych oraz
innych istotnych dla szkolenia sprzętów a także niedostosowania obiektu dla potrzeb osób
niepełnosprawnych;
b. niespełnianie przewidzianych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1, wymogów dla usług polegających na zapewnieniu wyżywienia, a w szczególności:
braków w zakresie składników ustalonego menu (w tym menu wzorcowe stanowiące
załącznik do Oferty Wykonawcy), zastrzeżeń w zakresie świeżości serwowanych
produktów, wyglądu i kultury obsługi lub wyglądu i czystości zastawy stołowej.
3. Za niewykonanie każdorazowego zamówienia o którym mowa w §4, będzie uznane
stwierdzenie przez Zamawiającego:
a. niezapewnienie w danym terminie wystarczającej liczby pokoi oraz posiłków, zgodnie
ze złożonym przez Zamawiającego Zamówieniem (ostateczny zakres usług);
b. niezapewnienie w danym terminie wystarczającej liczby sal z wyposażeniem, zgodnie
ze złożonym przez Zamawiającego Zamówieniem (ostateczny zakres usług).
4. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę usług w sposób niezgodny z wymaganiami
określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - nienależyte wykonanie umowy,
o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15%
wartości danej usługi za każdy zaistniały przypadek niezgodności.
5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego usług
w terminie określonym w zamówieniu (ostateczny zakres usług) o którym mowa w §2 i §4,
skutkującego brakiem możliwości skorzystania z zamówionych usług przez Zamawiającego

– niewykonanie umowy, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty
kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację
danego zamówienia a Zamawiający jest uprawniony do powierzenia realizacji ww. usługi innej
osobie/podmiotowi trzeciemu. W przypadku gdy koszt realizacji ww. usługi przez podmiot
trzeci będzie wyższy niż koszt realizacji usługi przez Wykonawcę, Wykonawca dodatkowo jest
zobowiązany oprócz ww. kary umownej pokryć różnicę pomiędzy ww. kosztami - dodatkowa
kara umowna.
6. Zamawiający dokona potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę.
7. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wielkość szkody
przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. Dwukrotne naliczenie Wykonawcy kary umownej, na podstawie ust. 1-5, stanowi podstawę do
rozwiązania przez Zamawiającego Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
9. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące
następstwem działania siły wyższej. Dla celów umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne
zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do przewidzenia
(prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji uznano za nikłe), zaś jego skutki są
niemożliwe do zapobieżenia; jako siłę wyższą traktuje się katastrofalne działania przyrody (np.
niezwykłe mrozy, powódź) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np.
wywłaszczenie), jak też niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne).
10. Zamawiający ma prawo do bezkosztowej anulacji każdego zamówienia na 7 dni przed
planowanym spotkaniem/szkoleniem.
11. W przypadku odwołania przez Zamawiającego zamówienia z uchybieniem terminu, o którym
mowa w ust. 10 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za realizację zamówienia na
następujących warunkach:
a. odwołanie zamówienia w terminie 6-5 dni przed szkoleniem – 30 %
zamówienia o którym mowa w §4,

wartości

b. odwołanie zamówienia w terminie 4-3 dni przed szkoleniem – 50
zamówienia o którym mowa w §4;

% wartości

c. odwołanie zamówienia w terminie 2-1 dni przed szkoleniem – 80
każdorazowego zamówienia o którym mowa w §4;

% wartości

d. odwołanie zamówienia w terminie szkolenia – 100 % wartości każdorazowego
zamówienia o którym mowa w §4.

i.4.11.1.i.VI.

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy
§7

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym niniejszej Umowy
w następujących sytuacjach:
1)
jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej Umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje działań pomimo pisemnego wezwania,
2)

zaprzestania realizacji przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę,

3)
zaprzestania prowadzenia działalności przez Wykonawcę, złożenia wobec niego
wniosku
o ogłoszenie upadłości, gdy wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne,
gdy Wykonawca pozostaje pod zarządem komisarycznym, zawiesił swoją działalność lub jest
stroną postępowań o podobnym charakterze,
4)
gdy realizacja Projektu zostanie z jakichkolwiek przyczyn wstrzymana lub zawieszona
przez Instytucję Pośredniczącą,
5)
Instytucja Pośrednicząca rozwiąże z Zamawiającym umowę o dofinansowanie
Projektu,
6)
Zamawiający rozwiąże umowę o dofinansowanie Projektu z Instytucją Pośredniczącą
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
7)

dwukrotne naliczenie Wykonawcy kary umownej, na podstawie § 6 ust. 1-5;

8)
z innych przyczyn niż określone w pkt. 1-7) jeżeli Wykonawca będzie wykonywał
przedmiot Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy lub naruszający interes
Zamawiającego i nie zmieni sposobu jej wykonywania w terminie wyznaczonym
w pisemnym wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego.

2.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.

3. W przypadku braku udokumentowania Zamawiającemu przez Wykonawcą w terminie 5 dni od
dnia zawarcia umowy faktu zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy co
najmniej 1 osoby będącej członkiem grupy społecznie zmarginalizowanej tj. np. osoby
niepełnosprawne; bezrobotne, osoby do 30 życia roku życia i po ukończeniu 50 roku życia,
poszukujące pracy a obecnie będące bez zatrudnienia; członkowie mniejszości narodowych
i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823 z późn. zm.), Zamawiający jest
uprawniony odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od upływu ww. terminu.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy zgodnie z ust. 3,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł.
5.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron i pod rygorem
nieważności wymagają formy pisemnej.

6.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

i.4.11.1.i.VII.

Postanowienia końcowe.
§8

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia usług, nieprzewidzianych w Opisie
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. W takim przypadku Strony
uzgodnią warunki świadczenia usług w ramach odrębnie zawartej umowy.
2. Wykonawca nie ma prawa obciążyć Zamawiającego za usługi dodatkowe, nieobjęte przedmiotem
umowy, takie jak np.: minbar, pay-tv, restauracja i bar hotelowy, room servis, pranie, prasowanie,

odpłatny Internet i telefon. Uregulowanie zobowiązań z tego tytułu będzie spoczywało na osobie
korzystającej z noclegu.
3. Nieważność któregokolwiek zapisu umowy nie powoduje nieważności całej umowy.
W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów umowy zostanie prawomocnie uznany za nieważny,
w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ustalenia i uzgodnienia dokonane przez Strony, jeśli były
poczynione między nimi przed zawarciem umowy a dotyczyły stosunku prawnego powstałego
wskutek zawarcia umowy, o ile nie znalazły się w treści umowy, z chwilą podpisania umowy tracą
moc.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

§9
1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli oraz audytowi w zakresie realizowanej Umowy,
dokonywanej przez Zamawiającego lub instytucje do tego uprawnione kontrolujące realizację
Projektu, o którym mowa w § 1. niniejszej Umowy, w szczególności Instytucję Pośredniczącą oraz
udostępnić tym podmiotom wszelką dokumentację związaną z realizowaną Umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Przedmiotu
Umowy w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych związanych
z realizacją Umowy i Projektu, przez okres co najmniej 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy.
§ 10
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.

Zamawiający

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia;
2. Oferta Wykonawcy
3. Formularz Zamówienia
4. Wzór Protokołu odbioru
5. Ramowy harmonogram szkolenia

Wykonawca

