Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA RAMOWA NR ZP/PN/SZP/24/2013 (wzór)
zawarta w dniu ................................. w Szczawnie- Zdroju
pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju ul.
Szczawieńska 2; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000043944 Zarząd której tworzą: Sławomir
Hunek - Prezes Zarządu, ,Artur Sawrycz - Wiceprezes Zarządu posiadającą kapitał akcyjny 9 790 000,- zł, NIP
886-000-34-33, REGON P- 890004750, reprezentowaną przez:
Sławomira Hunka – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
oraz Wykonawcą/ Wykonawcami
1. ................................................... z siedzibą w ....................................
ul. .........................................................
wpisaną do ....................................................pod numerem ............................................
reprezentowaną przez: ......................................................... i
2. ................................................... z siedzibą w ....................................
ul. .........................................................
wpisaną do ....................................................pod numerem ............................................
reprezentowaną przez: ......................................................... i
3. ................................................... z siedzibą w ....................................
ul. .........................................................
wpisaną do ....................................................pod numerem ............................................
reprezentowaną przez: ......................................................... i
………………………………………………………………………….. i
Umowa dotyczy współpracy umawiających się Stron przy realizacji tzw. szkoleń w ramach projektu pod nazwą
„SPINqbator ZDolnego Śląska” w ramach europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Umowę ramową zawarto w rezultacie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i nast. w związku z art. 99 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
§1
Definicje
W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej
definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:
1) Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy;
2) Ustawa PZP - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.);
3) Umowa ramowa/Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami, określająca warunki przyszłych
zamówień wykonawczych, w rozumieniu art. 99 ustawy PZP;
4) Umowa wykonawcza – umowa o zamówienie publiczne, zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy PZP;
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5)

6)

Zamówienie wykonawcze – zamówienie na usługę wynajmu sal konferencyjnych wraz z obsługą
techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego Śląska”,
dalej nazywana „usługą wynajmu”, wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do
Umowy „Opis przedmiotu zamówienia”;
Oferta wykonawcza – oferta złożona przez Wykonawcę na realizację zamówienia wykonawczego,
stanowiąca podstawę do udzielenia zamówienia publicznego.
§2
Przedmiot Umowy

1. Celem zawarcia Umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą
zostać udzielone w okresie trwania Umowy ramowej na usługę wynajmu sal konferencyjnych wraz z
obsługą techniczną i usługą cateringu w celu realizacji szkoleń w ramach projektu: „SPINqbator Zdolnego
Śląska”, których szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 1 do umowy ramowej „Opis przedmiotu
zamówienia”.
2. Zamówienie, którego przedmiot objęty jest Umową ramową obejmuje wybór Wykonawców, którzy zrealizują
Zamówienia wykonawcze.
3. Zamawiający przystępując do udzielenia Zamówienia wykonawczego może dokonać zmiany warunków
zamówienia w stosunku do określonych w Umowie ramowej, jeżeli zmiany te nie są istotne.
4. Zamawiający udzieli Zamówienia wykonawczego, którego przedmiot jest objęty niniejszą Umową ramową
zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy PZP.
5. Zawarcie Umowy ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie Zamówienia
wykonawczego.
§3
Okres trwania Umowy
Umowa ramowa obowiązuje do dnia 30.06.2015 roku od daty jej zawarcia.
§4
Wynagrodzenie
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Wartość Umowy ramowej została obliczona na podstawie cen jednostkowych za organizację
poszczególnych typów (części zamówienia) „usług wynajmu” oraz planowanej liczby usług danego rodzaju
w okresie trwania Umowy ramowej.
Ceny jednostkowe organizacji poszczególnych typów Usług organizacji szkoleń objętych niniejszą Umową
ramową zostały określone na podstawie oferty Wykonawcy i przedstawione w Załączniku nr 2 do Umowy
ramowej.
Ceny, o których mowa w ust. 2 uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług, niezbędne do jego prawidłowego i pełnego wykonania
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy ramowej.
Cena Zamówienia wykonawczego zostanie określona na podstawie Oferty wykonawczej.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Zamówień wykonawczych udzielonych mu przez Zamawiającego
na warunkach nie gorszych niż określone w Załączniku nr 2 do Umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Zamówień wykonawczych na większą niż planowana liczba
Usług organizacji szkoleń w ramach poszczególnych części, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje
zwiększenia wartości zawartej umowy ramowej.
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§5
Sposób udzielania Zamówień wykonawczych
1. Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, z którymi zawarł Umowę ramową, do składania ofert na
realizację Zamówienia wykonawczego objętego Umową ramową, jeżeli po stronie Zamawiającego wystąpi
potrzeba udzielenia zamówienia na usługi, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie
i złożenie ofert, nie krótszy niż 2 dni licząc od dnia przekazania zaproszenia Wykonawcom.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz projekt Umowy wykonawczej, zawierający w szczególności
termin realizacji zamówienia wykonawczego, zostaną przekazane Wykonawcom wraz z zaproszeniem do
składania Ofert wykonawczych.
4. Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą mogli zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
zaproszenia. Wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom w sposób niezwłoczny.
5. Zamawiający zastrzega, iż może żądać przedstawienia w Ofercie wykonawczej szczegółowego kosztorysu
organizacji spotkania będącego przedmiotem danego Zamówienia wykonawczego, a rozliczenia za
organizację poszczególnych spotkań będą odbywać się na podstawie cen jednostkowych określonych
w Ofercie wykonawczej.
6. Cena Oferty wykonawczej wynikająca z kosztorysu, o którym mowa w ust. 5, nie może być wyższa niż cena
organizacji danego typu spotkania określona w Umowie ramowej.
7. Kryterium oceny ofert będzie łączna cena organizacji spotkania lub spotkań, które będą objęte danym
Zamówieniem wykonawczym.
8. Zamawiający zawrze Umowę wykonawczą z Wykonawcą, którego oferta będzie spełniać wszystkie
wymagania określone w Zaproszeniu do składania ofert wykonawczych i zaoferuje najniższą cenę za
wykonanie przedmiotu zamówienia.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
Oferty wykonawcze o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych w określonym terminie.
10. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, o których mowa w ust. 8, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż
zaoferowane pierwotnie.
§6
Warunki realizacji Umowy wykonawczej
1.

2.
3.

Wykonawca, wybrany do realizacji poszczególnego Zamówienia wykonawczego zobowiązuje się do
realizacji Umowy wykonawczej zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa
w § 5 ust. 3.
Warunkiem zapłaty wynagrodzenia będzie zrealizowanie przedmiotu Umowy wykonawczej i dostarczenie
przez Wykonawcę faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w Umowie wykonawczej .
Warunki zapłaty wynagrodzenia:
1)

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wyżywienie uczestników spotkania wynagrodzenie stanowiące
iloczyn ceny jednostkowej określonej w Ofercie wykonawczej i liczby osób zgłoszonych przez
Zamawiającego, odrębnie dla każdego przewidzianego rodzaju wyżywienia, w zakresie wskazanym w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3;
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Zamawiający będzie dokonywał płatności za zrealizowane Zamówienie wykonawcze przelewem na konto
bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 spowoduje
ponowne naliczenie 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowych lub
brakujących dokumentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 4 o dodatkowe 60 dni, w przypadku opóźnień w przekazaniu Zamawiającemu środków finansowych.
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
Za datę dokonania płatności Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego zlecenia płatniczego.
Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy wykonawczej z przyczyn
wskazanych w § 7 ust. 1 pkt. 1) i 2) w wysokości 25% umownego wynagrodzenia brutto, określonego w
Umowie wykonawczej
Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku niezrealizowania poszczególnych warunków wskazanych
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 lub zrealizowania ich w
sposób nieodpowiadający postanowieniom Umowy wykonawczej w wysokości 10 % wartości umownego
wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie wykonawczej
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.
Zamawiający potrąci kary umowne, o których mowa w ust. 8 i 9 z wynagrodzenia Wykonawcy lub wystawi
notę obciążeniową z terminem płatności do 30 dni od momentu otrzymania przedmiotowego pisma.
Wykonawca, w trakcie wykonywania Zamówienia wykonawczego oraz po jego wykonaniu, do dnia 31
grudnia 2020 r., zobowiązuje się do poddania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Zamówienia
wykonawczego, która może być przeprowadzona przez Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione do
kontroli, określone w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz innych przepisach dotyczących
wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Wykonawca zapewni w tym celu nieograniczone prawo
wglądu we wszelkie dokumenty związane z realizowanym Zamówieniem.
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania całej dokumentacji związanej z realizowanym
Zamówieniem wykonawczym do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Zamówienia
wykonawczego informacją o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, zgodnie z wzorami oznaczeń przekazanymi przez Zamawiającego w dniu
podpisania Umowy wykonawczej.
§7
Rozwiązanie Umowy wykonawczej

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy wykonawczej, w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia
przynajmniej jednej z następujących przesłanek:
1)

2)

bez wyznaczania terminu dodatkowego, bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia nawet przed
upływem terminu realizacji Umowy wykonawczej, jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać
będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie Umowy wykonawczej w umówionym terminie;
gdy Wykonawca wykonuje Umowę wykonawczą lub jej część w sposób z nią sprzeczny,
w szczególności rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez zgody
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Zamawiającego i nie zmienia sposobu realizacji Umowy wykonawczej mimo wezwania go do tego
przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu;
3) bez wyznaczania terminu dodatkowego, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności,
wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy wykonawczej przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3:
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis
wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy wykonawczej;
2)

wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie
zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia
od Umowy wykonawczej, o ile wykonana praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie
gospodarcze.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy wykonawczej w przypadku, nie zebrania
minimalnej liczby uczestników szkolenia, określonej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o
którym mowa w § 5 ust. 3, w terminie do 7 dni przed terminem spotkania.
4. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy wykonawczej zostanie sporządzone w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres do korespondencji wskazany
w Umowie wykonawczej.
§8
Zmiany Umowy wykonawczej
1. Zmiany w Umowie wykonawczej wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian danych osób do kontaktu.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy wykonawczej w przypadkach gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu,
w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie;
3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4) w celu prawidłowego zrealizowania wszystkich działań objętych przedmiotem Umowy wykonawczej
i osiągnięcia zamierzonego przez Zamawiającego rezultatu konieczna stanie się modyfikacja
terminów działań Stron w ramach realizacji Umowy wykonawczej, w tym terminu wykonania Umowy
wykonawczej;
5) konieczna stanie się zmiana miejsca realizacji przedmiotu Umowy wykonawczej pod warunkiem, że
nowe miejsce realizacji przedmiotu Umowy będzie spełniać wszystkie wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia wykonawczego.
§9
Dane do kontaktów
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1. Do kontaktów w sprawie niniejszej Umowy ramowej upoważnione są następujące osoby:
1)

ze strony Wykonawcy: ..………………………….
Adres do korespondencji: …………………………………
tel.: …………………….., e-mail: ……………………………;

2)

ze strony Zamawiającego:……………………………………
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój
Tel: 74 64 80 400, fax: 74 64 80 417, e- mail: katarzyna.szymanska@t-park.pl lub
tomasz.pajak@darr.pl

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie powyższych adresów, pod
rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres i dwukrotnie awizowanej przez pocztę
za skutecznie doręczoną.
§ 10
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.

5.

Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy ramowej wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,
za wyjątkiem zmiany danych, o których mowa w § 9.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w kolejności postanowienia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie, których rozstrzygnięto postępowanie o zawarcie
Umowy ramowej oraz oferta Wykonawcy i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ,
o ile ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
Umowy wykonawcze będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy ramowej
lub z nią zawiązane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
§ 11
Załączniki

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Formularz cenowy wraz z szczegółową kalkulacją ceny.

Zamawiający

Wykonawca

