Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2 do Zaproszenia do współpracy

PROJEKT
Umowa nr…………………………………………..o przyjęciu praktykantów/ek
zawarta w dniu ……………………………………………. r. w ramach projektu pn. „HANDEL I REKLAMA W

PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego
poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet
III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia
się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie,
pomiędzy:
Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (58-310),
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, nr Regon 890004750, NIP 886-000-34-33,
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………………,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
Nazwa przedsiębiorstwa (firmy)

z siedzibą w………………………………………………………………………………………………………………………………..
wpisanym/ą do ..............................................................................................................................
pod numerem ...............................................................................................................................
reprezentowanym/ą przez
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących (reprezentowania)
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi „Stronami”.

§1
Działając na podstawie art. 66 w związku z art. 5 ust. 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U.2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), po wyczerpaniu procedury
przewidzianej w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zleca zamówienie, a Wykonawca
zobowiązuje się do zrealizowania usługi, o której mowa w § 3 umowy.
§2
Dla potrzeb realizacji umowy przyjmuje się, że:
1.

„POKL” oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z
dnia 28 września 2007 r. numer K (2007) 4547;

2.

„Projekt” oznacza projekt pn. „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program
doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”;

3. Zadania Instytucji Zarządzającej w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powierzone
zostały Departamentowi Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym;
4. Zadania Instytucji Wdrażającej (IP II stopnia) powierzone zostały Ośrodkowi Rozwoju Edukacji z
Warszawy;
5. „Dane osobowe” oznaczają dane w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.), dotyczące uczestników/czek
projektu, które muszą być przetwarzane przez Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą (IP II
stopnia) oraz Wykonawcę w celu wykonania Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania nr
MDS/13/07/c, zawartego w dniu 14.08.2007r. (z późn. zmianami), w zakresie określonym w
dokumencie pn. „Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;
6. „Przetwarzanie danych osobowych” oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości,
monitoringu i ewaluacji POKL.
§3
1. Wykonawca przyjmie na praktyki zawodowe krajowe (PZK) maksymalnie …………… nauczycieli(-ki)
przedmiotów zawodowych oraz/lub nauczycieli(-ki)/instruktorów(-ki) praktycznej nauki zawodu
(N/I)
kształcących
w
następujących
zawodach:
………………………………………………………………………......................................................................
...............................................................................................................................................
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2. Praktyki zawodowe będą realizowane w warunkach funkcjonującej firmy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowy, w okresie
od dnia podpisania umowy do ……………………………………………r., w wymiarze 10 dni roboczych i
80-godzin łącznie (średnio 8 godzin na dzień).
3. Celem odbywania praktyki zawodowej jest w szczególności:
a) poznanie wybranych regulaminów, przepisów bhp, ochrony środowiska obowiązujących w
przedsiębiorstwie,
b) poznanie technologii stosowanych w zakładzie,
c) zapoznanie się z trendami w zakresie rozwiązań technologicznych i know-how,
d) zrozumienie procesów pracy, poznanie specyfiki pracy i koniecznych kwalifikacji na wybranych
stanowiskach,
e) asystowanie przy przykładowych czynnościach charakterystycznych dla danego zakładu,
f) doskonalenie praktycznych umiejętności (zastosowanie posiadanej wiedzy teoretycznej),
g) nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających ich wykorzystanie w procesie kształcenia
zawodowego,
h) doskonalenie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami, w
tym obserwacja/nabycie nowych sposobów, stylów i standardów pracy,
i) poznanie zasad marketingu prowadzonego przez zakład pracy,
j) poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku,
k) poznanie zasad zapewniania jakości obsługi klienta.
4. Wykonawca zapewni możliwość odbycia praktyki dla następującej liczby uczestników/czek:
a) ………………………osób w zawodzie…………………….,
b) .…………………….osób w zawodzie…………………….,
c) .…………………….osób w zawodzie…………………….,
d) .…………………….osób w zawodzie…………………….,
e) .…………………….osób w zawodzie…………………….,
5. Listy z nazwiskami uczestników/czek praktyk
Zamawiającego przed rozpoczęciem praktyk.

będą

przekazywane

Wykonawcy

przez

6. Wykonawca zapewni możliwość odbycia praktyki, w następującym/ch miejscu/ach prowadzenia
przez Wykonawcę działalności:
a. w
zawodzie…………………………………………….………,
w
(nazwa,
adres,
województwo):………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………..
b. w
zawodzie…………………………………………….………,
w
(nazwa,
adres,
województwo):………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………..
c.

w
zawodzie…………………………………………….………,
w
(nazwa,
adres,
województwo):………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………..

d. w
zawodzie…………………………………………….………,
w
(nazwa,
adres,
województwo):………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………..
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e. w
zawodzie…………………………………………….………,
w
(nazwa,
adres,
województwo):………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Praktyki zostaną przeprowadzone na bazie uzgodnionego wspólnie w trybie roboczym
harmonogramu praktyk, zawierającego terminy i miejsca praktyk dla poszczególnych osób. Za
zgodą Stron, Harmonogram praktyk może być w trakcie jego realizacji zmieniany.
8. Przyjęcie przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy określonej liczby N/I nie jest
równoznaczne z zatrudnieniem tych N/I (nawiązaniem stosunku pracy na podstawie kodeksu
pracy) u Wykonawcy.
§4
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy finansowane jest w 100% ze środków publicznych, w
tym w 15% przez budżet państwa oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Wykonawca będzie realizował praktyki na podstawie pisemnych Zleceń, wystawianych na bieżąco
przez Zamawiającego. Przy czym, zastrzega się możliwość nie wystawienia przez Zamawiającego
żadnego Zlecenia, w szczególności w przypadku braku osób chętnych do odbycia u Wykonawcy
praktyki.
3. Za opiekę nad jednym/ą praktykantem/ką Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
……………………………………… PLN brutto (słownie ………………………. złotych ).
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie iloczynem liczby praktykantów/ek i kwoty przysługującej za
opiekę nad jednym/ą praktykantem/ką, jednak w łącznej wysokości nie większej niż
……………………………………… PLN brutto (słownie ………………………. złotych ).
5. Wynagrodzenie będzie należne wyłącznie za faktycznie zrealizowane praktyki, po przyjęciu przez
Zamawiającego prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w § 5 umowy i po
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dot. danego Zlecenia.
6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie rachunku/faktury, wystawionej przez Wykonawcę po
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dot. danego Zlecenia,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku/fakturze w terminie 21 dni
od daty doręczenia Zamawiającemu rachunku/faktury.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 4 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy o
zapłatę z tytułu wykonywania niniejszej umowy.
8. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminów wynikających z
uzgodnionego Harmonogramu praktyk, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca
wyznaczy w porozumieniu z Zamawiającym dodatkowy termin wykonania.
9. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wskazanych w ustępie 8 z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy
termin wykonania.

§5
Obowiązki Wykonawcy
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1. Wykonawca jest obowiązany zapewnić warunki materialne do realizacji praktyki, takie same
jakie obowiązują na analogicznym/ch stanowisku/ach pracowniczym/ch zgodnie ze standardami
bądź regulaminami wewnętrznymi Wykonawcy, w tym w szczególności warunki wynikające z
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Warunki realizacji praktyki nie mogą być gorsze niż te,
które obowiązują pracowników Wykonawcy.
2. Wykonawca umieści na zewnątrz i wewnątrz budynku przekazane przez Zamawiającego materiały
informujące opinię publiczną o projekcie i współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Praktyki zostaną przeprowadzone na bazie Programu/ów Praktyk przekazanego/ych Wykonawcy
przez Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyk w odniesieniu do każdego N/I.
Niedostarczenie tych dokumentów przez Zamawiającego może stanowić podstawę do wstrzymania
realizacji praktyk.
4. Wykonawca zobowiązuje się do pomocy przy opracowywaniu i/lub przy modyfikacji Programu/ów
praktyk, wymienionego/ych w ustępie 3.
5. Wykonawca wyznaczy Opiekuna/ów praktyk, przy czym co do zasady maksymalna liczba N/I
przypadająca na jednego opiekuna nie powinna przekraczać 5 osób. Wyznaczony przez
Wykonawcę Opiekun praktyk opiekuje się praktykantami/tkami i przedstawia im zasady pracy w
przedsiębiorstwie wg Programu Praktyk, o którym mowa w ustępie 3.
6. Wykonawca przekaże odbywającym praktyki N/I do uzupełnienia:
a) kwestionariusze dotyczące znajomości zagadnień zawodowych,
b) indywidualne Dzienniki/Karty Praktyk,
c) listę poświadczającą obecność oraz skorzystanie ze świadczeń i usług,
d) inne niezbędne do realizacji praktyk dokumenty.
7. Wzory dokumentów wymienione w ustępie 6 zostaną przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyk w odniesieniu do każdego N/I.
8. Wykonawca po zakończeniu praktyki skompletuje wszystkie wymienione w ustępie 6 dokumenty i
przekaże Zamawiającemu w terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia praktyki.
9. W terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji praktyki, Zamawiający przekaże
Wykonawcy informację o jej akceptacji, bądź w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub
niekompletności w tej dokumentacji, informację z uwagami. Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego usunięcia braków i nieprawidłowości i przesłania poprawnych dokumentów.
10. Wykonawca ma obowiązek nadzorować przebieg praktyki, przekazywać Zamawiającemu
informację o nieobecności N/I w dniu, w którym taka nieobecność ma miejsce, a w razie wypadku
podczas praktyki, sporządzać dokumentację powypadkową.
11. W przypadku naruszenia przez N/I obowiązków pracowniczych mających odniesienie również do
N/I, takich jak m.in.: obowiązek przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, obowiązek przestrzegania porządku pracy w miejscu wykonywania praktyk, obowiązek
przestrzegania zasad współżycia społecznego, dbałość o powierzone podczas wykonywania
praktyk mienie, Wykonawca może odsunąć N/I od wykonywanych obowiązków a także żądać od
Zamawiającego odwołania tego N/I z praktyki. Wszystkie tego rodzaju naruszenia przez N/I
zostaną odnotowane/ udokumentowane przez Wykonawcę.
12. Wykonawca oświadcza, iż w miarę możliwości będzie brał udział w organizowanych przez
Zamawiającego przedsięwzięciach upowszechniających rezultaty Projektu, w postaci panelu
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eksperckiego (planowany termin to III/IV kwartał 2014r.) oraz konferencji podsumowującej
projekt (planowany termin to IV kwartał 2014r.)
§6
1. Zamawiający jest odpowiedzialny za:
a) przekazanie Wykonawcy listy uczestników/czek praktyk,
b) dostarczenie Wykonawcy
zawodowych;

wzorów

dokumentów

obowiązujących przy realizacji praktyk

c) zapewnienie uprawnionym uczestnikom/-czkom wsparcia komplementarnego w postaci
wyżywienia, zakwaterowania oraz zwrotów kosztów podróży do miejsca realizacji praktyk i z
powrotem.
2. Zamawiający zobowiązuje się ubezpieczyć N/I od nieszczęśliwych wypadków mogących zdarzyć
się w trakcie trwania praktyk.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe z winy
Uczestnika/-czki w toku realizacji praktyk.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§8
Kontrola
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) niezwłocznego informowania w formie pisemnej Zamawiającego o problemach w realizacji
umowy, w szczególności o ewentualnym zamiarze zaprzestania jej realizacji;
b) poddania się kontroli realizacji praktyk, w formie wizyt monitorujących dokonywanych przez
upoważnionego/ych przedstawiciela/i Zamawiającego w miejscu i w trakcie odbywania przez
N/I tych praktyk.
c)

umożliwienia Zamawiającemu wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz
dokumenty istniejące w formie elektronicznej związane bezpośrednio z realizacją umowy.

2. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, w tym wglądu w dokumenty, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą dokonania kontroli.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego
wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu umowy, w terminie
określonym w wezwaniu, w tym w szczególności umożliwiającym Zamawiającemu wywiązanie
się z obowiązków informacyjnych wobec Instytucji Wdrażającej (IP II stopnia).

§9
Ochrona danych osobowych
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1. Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu, powierzającej przetwarzanie danych
osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawartej pomiędzy
Zamawiającym i Instytucją Wdrażającą (IP II Stopnia) z dnia 30.11.2011r, nr UDAPOKL.03.04.03-00-045/11-00 oraz w związku z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej na warunkach opisanych w niniejszym
paragrafie.
2. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi
zgodę na ich przetwarzanie. Zamawiający przekaże Wykonawcy kserokopie oświadczeń
uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego następuje
wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy, w zakresie określonym we wzorze dokumentu
pn. „Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
4. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca przestrzega zasad wskazanych w niniejszym
paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
5. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
6. Dla danych osobowych przetwarzanych przez Wykonawcę w innym systemie informatycznym niż
Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 Instytucja Zarządzająca
nie jest administratorem danych osobowych i nie ponosi odpowiedzialności za tak przetwarzane
dane. W takim przypadku mają zastosowanie odpowiednie przepisy o ochronie danych
osobowych.
7. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki
zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu wymienionym w ust. 4.
8. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby zatrudnione przez
Wykonawcę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, posiadający imienne
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
9. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 8 są ważne do dnia odwołania, nie później jednak
niż do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, wskazanego w § 3 ust. 2. Upoważnienie
wygasa z chwilą ustania zatrudnienia upoważnionej osoby.
10. Zamawiający w imieniu Instytucji Zarządzającej umocowuje Wykonawcę do wydawania i
odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych oraz wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
Upoważnienia przechowuje Wykonawca w swojej siedzibie.
11. Wykonawca prowadzi ewidencję osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy
cywilnoprawnej upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem
umowy.
12. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez osoby
mające dostęp do danych osobowych, danych osobowych w tajemnicy.
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13. 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.
14. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, na każde jego żądanie, informacji na
temat przetwarzania wszystkich danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego
przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego pracowników
obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
15. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej (IP II Stopnia) oraz Instytucji
Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym w miejscach, w których są przetwarzane
powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, w terminie wspólnie ustalonym, nie późniejszym
jednak niż 5 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego,
Instytucję Wdrażającą (IP II Stopnia) lub Instytucję Zarządzającą o zamiarze przeprowadzenia
kontroli, w celu sprawdzenia prawidłowości przetwarzania oraz zabezpieczenia danych
osobowych.
16. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą (IP II Stopnia) lub
Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązań
wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z
rozporządzenia wymienionego w ust. 4, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji
Wdrażającej (IP II Stopnia) lub Instytucji Zarządzającej dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w
celu, o którym mowa w ust. 14.
17. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku
kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą (IP II Stopnia) lub
Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje
upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
§ 10
Tajemnica
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i
uzyskanych w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy bez względu na
wygaśnięcie/rozwiązanie/wypowiedzenie umowy – bez żadnych ograniczeń czasowych.
2. Przekazanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Strony, w
szczególności informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę służbową, a
także inną będącą przedmiotem niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów
uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową.
3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego wbrew
postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu
umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad
określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
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4. Zamawiający odpowiada za szkodę wyrządzoną Wykonawcy przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Wykonawcy wbrew
postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Zamawiającego również po wykonaniu
przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według
zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
§ 11
Zmiany w umowie
1.

Zamawiający kierując się treścią art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
przewiduje niżej wymienione zmiany w treści umowy:
a) wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji
zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy.
b) zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do
zmieniających się wymogów POKL, do interpretacji i wytycznych Instytucji Wdrażającej (IP
II stopnia) oraz do obowiązujących przepisów prawa,
c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną,
d) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w
przypadku, gdy ta konieczność jest spowodowana obiektywnymi czynnikami
uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją,
e) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie, spowodowana obiektywnymi
czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie,
f)

w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na
dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością
netto a wartością brutto umowy.

2. Zmiany w umowie mogą zostać wprowadzone jedynie w formie pisemnych aneksów do umowy
podpisanych przez obie Strony, pod rygorem ich nieważności.
§ 12
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
a) Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy,
b) z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu
umowy w uzgodnionym terminie, zaprzestanie realizacji lub gdy będzie go realizował w
sposób niezgodny z niniejszą umową,
c) z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie rozpocznie realizacji praktyk w
uzgodnionych terminach lub będzie się uchylał od wyznaczenia i uzgodnienia z
Zamawiającym dodatkowych terminów tych praktyk,
d) Wykonawca złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w
celu uzyskania zapłaty za usługi świadczone w ramach umowy,
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e) został złożony wobec Wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy Wykonawca
pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy
zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę
wypowiedzenia, w przypadku gdy:

z

zachowaniem

jednomiesięcznego

okresu

a) Wykonawca odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 8,
b) Wykonawca nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w ustalonym
przez Zamawiającego terminie, w tym w szczególności umożliwiającym
Zamawiającemu wywiązanie się wobec Instytucji Wdrażającej (IP II stopnia) z
obowiązku usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3. W razie zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie będzie
leżeć w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie jednego miesiąca od dnia
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. Wykonawca może rozwiązać umowę w trybie
Zamawiającemu jakiegokolwiek odszkodowania:

natychmiastowym

bez

wypłaty

a) Zamawiający rażąco naruszy postanowienia umowy,
b) Zamawiający będzie się uchylał od przekazania Wykonawcy dokumentów o których
mowa w § 5 ust. 3 i 7 umowy,
c) w razie niewypłacalności Zamawiającego bądź zagrożenia niewypłacalnością
stwierdzonego w wyniku audytu przeprowadzonego przez audytorów niezależnych od
Wykonawcy,
d) jeżeli z wyłącznej winy Zamawiającego nie jest możliwe rozpoczęcie realizacji przez
Wykonawcę przedmiotu umowy,
e) w przypadku zaistnienia siły wyższej.
5. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów umowy uznaje się w szczególności wojnę,
kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi, pożar lub powódź.
6. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie.
7. W przypadkach, o których mowa w ustępie 1, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę
bez odszkodowania oraz naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości tego
wynagrodzenia. Wynagrodzenie nie zostanie w takim przypadku wypłacone.
8. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ustępie 2, 3, 4, 6 Wykonawcy
przysługuje prawo do wynagrodzenia odpowiadającego usługom prawidłowo dotychczas
wykonanym, zgodnie z postanowieniami umowy i przyjętym przez Zamawiającego zgodnie
z obowiązującymi w umowie procedurami.
9. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi
zawierać uzasadnienie.
10. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
wszystkie dokumenty związane z realizację przedmiotu umowy.
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§ 13
Postanowienia końcowe
1.

Strony wytypują osoby uprawnione do reprezentowania ich we wszelkich czynnościach
związanych z realizacją umowy.

2.

Korespondencja dotycząca realizacji przedmiotu umowy będzie kierowana na następujące
adresy:
Wykonawca:
…………………….
ul. …………………
tel. ………………..
fax ………………...
Zamawiający:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 (74) 648-04-00
fax +48 (74) 648-04-17

3.

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się
rozpatrywać w drodze negocjacji i rozwiązywać polubownie, zaś w przypadku niemożności
osiągnięcia kompromisu spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

4.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

5.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Zamawiający

...................................................

Wykonawca

..........................................................

Załączniki
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