UMOWA NR ………………/GDOŚ/2019
W dniu ……………………. 2019 r. w Warszawie, pomiędzy:
Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie,
ul.

Wawelska

52/54,

00-922

Warszawa,

NIP:

7010151052,

REGON:

141628410,

reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
- Panią Beatę Nowosielską,
zwanym dalej: „Zamawiającym”
a
………………………..,

z

siedzibą

w

……………………….,

ul.

…………………….,

NIP:…………………, REGON:……………………, ……………………………, reprezentowanym
przez ………………………………………………………….,
zwanym dalej: „Wykonawcą”,
- dalej łącznie zwani: „Stronami”,
została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej: „Umową”):
§ 1.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca na warunkach określonych w Umowie, zobowiązuje
się do:
1) przeprowadzenia

łącznie

maksymalnie

kursu

384-godzinnego

nauki

języka

angielskiego na poziomie min. B2 w formie zajęć indywidualnych dla minimum
8 pracowników, a maksymalnie 12 pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska (maksymalnie 1 lekcja tj. 60 minut - na tydzień dla każdego pracownika),
zwanych dalej: „lekcjami”;
2) zapewnienia

niezbędnych

materiałów

dydaktycznych

w

formie

papierowej

dla wszystkich uczestników kursu.
2. Wykonawca

zobowiązuje

się

do

wykonywania

przedmiotu

Umowy

w

okresie

od dnia zawarcia Umowy do dnia 15 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania przez
Zamawiającego maksymalnego limitu godzin, o których mowa w ust. 1, o ile zdarzenie
to nastąpi wcześniej.
3. Lekcje

odbywać

się

będą

w

dniach

i

godzinach

pracy

u

Zamawiającego

(tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00). Terminy poszczególnych lekcji
zostaną ustalone najpóźniej 24 godziny przed ich rozpoczęciem z Wykonawcą, drogą
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elektroniczną lub telefoniczną przez osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcą,
o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
4. Na potrzeby prowadzenia lekcji Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatnie dostęp
do pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Wawelskiej 52/54 oraz
Chłodnej 64 w Warszawie.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, niezbędnej do prawidłowego wykonania
Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony
o wystąpieniu okoliczności mogących spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz
dysponuje

wykwalifikowanym

personelem,

wiedzą

techniczną,

doświadczeniem

i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zapewni realizację Umowy przez min. dwóch lektorów języka angielskiego
wskazanych w Formularzu ofertowym z dnia…………., którego kopia stanowi Załącznik nr 1
do Umowy, posiadających potwierdzone kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie.
3. Każdej

ze

Stron

przysługuje

prawo

wypowiedzenia

Umowy

z

zachowaniem

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
4. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego
powierzyć wykonywania Umowy lub jej części osobom trzecim.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku
z wykonywaniem Umowy. W szczególności dotyczy to praw osób uprawnionych do dóbr
niematerialnych wykorzystywanych, wytworzonych lub dostarczonych przez Wykonawcę
w związku z wykonywaniem Umowy, w tym praw twórców utworów.
6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego,
zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw zależnych, zarówno
osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie zdarzeń oraz wszelkie skutki
tych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi
do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem
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Zamawiającego w postępowaniu

sądowym

oraz ewentualnym

postępowaniu

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania sądowego;
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

§ 3.
1. Z

zastrzeżeniem

postanowień

niniejszego

paragrafu,

z

tytułu

wykonania

Umowy

Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie brutto (wynagrodzenie brutto
za 1 jednostkę rozliczeniową x 384 – łączna maksymalna liczba godzin) w wysokości
……………….złotych (słownie złotych brutto:…………………………), płatne w częściach
wyłącznie

za

faktycznie

przeprowadzone

lekcje,

na

podstawie

zestawienia

przeprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy) lekcji, którego
wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, oraz rachunku/faktury wystawionego przez
Wykonawcę.
2. Maksymalne wynagrodzenie brutto określone zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu jest ostateczne, nie podlega waloryzacji i obejmuje wszystkie świadczenia
i koszty, jakie poniesie Wykonawca, w związku z wykonaniem Umowy, w tym koszty
materiałów dydaktycznych oraz koszt dojazdów lektora na zajęcia i nie ulegnie zmianie przez
cały czas trwania umowy.
3. Zestawienie

przeprowadzonych

w

danym

okresie

rozliczeniowym

lekcji

oraz

rachunek/faktura, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu
do końca każdego miesiąca kalendarzowego.
4. Zamawiający przewiduje w ramach realizacji Umowy przeprowadzenie maksymalnie
384 lekcji, z zastrzeżeniem ust. 5-6.
5. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania maksymalnej liczby godzin lekcji,
o której mowa w ust. 4, bez wynagrodzenia dla Wykonawcy za nieprzeprowadzone lekcje.
6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie mu realizacji usług w zakresie
maksymalnej ilości lekcji, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy. W przypadku, gdy w związku z
realizacją Umowy nie zostanie wyczerpana maksymalna kwota wynagrodzenia określonego
w ust. 1, a nastąpiło rozwiązanie Umowy, jej wygaśnięcie, odstąpienie od Umowy lub
utrata mocy Umowy w inny sposób, Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia
pozostałej części tego wynagrodzenia.
3

7. Jednostką rozliczeniową w zakresie realizacji Umowy będzie jedna godzina zegarowa, tj.
60 minut.
8. Stawka jednostkowa za jednostkę rozliczeniową, o której mowa w ust. 7, wynosi
………………… złotych brutto (słownie złotych brutto: …………………………… 00/100).
9. Zamawiający

będzie

dokonywał

każdorazowo

zapłaty

za

przeprowadzone

przez Wykonawcę lekcje w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę zestawienia
przeprowadzonych w danym okresie lekcji oraz rachunku/faktury wystawionego prawidłowo
przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1.
10.

Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający każdorazowo

wpłaci na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na rachunku/fakturze wystawionym
przez Wykonawcę.
11.

Za

dzień

zapłaty

Strony

przyjmują

datę

obciążenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.
§ 4.
1. W przypadku niestawienia się Wykonawcy na umówioną lekcję, bez poinformowania
o tym fakcie osób, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, najpóźniej na 24 godziny od
planowanego terminu lekcji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
50% wynagrodzenia brutto za każdą nieprzeprowadzoną lekcję, chyba że Zamawiający
zgodzi się na przeprowadzenie lekcji przez inną osobę zapewnioną przez Wykonawcę w jego
zastępstwie.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
co najmniej trzykrotnego niestawienia się Wykonawcy na umówioną lekcję bez uzasadnionej
przyczyny i bez poinformowania Zamawiającego o tym fakcie.
3. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy na podstawie ust. 2, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
4. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego
bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
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§ 5.
1. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego dla ustalania terminów poszczególnych
lekcji są:
1) ………………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………………
2. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: …………….., tel. ………………..., adres
e-mail:…………………....
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz danych dotyczących ich numerów telefonów
lub adresów e-mail nie będzie stanowić zmiany treści Umowy. Jednakże, zmiana ta powinna
zostać zgłoszona niezwłocznie drugiej Stronie Umowy za pomocą poczty elektronicznej.
§ 6.
Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 Umowy.
§ 7.
1. Wszelkie spory między Stronami wynikające z realizacji Umowy, będą rozstrzygane
polubownie w drodze negocjacji.
2.

Po

bezskutecznym

upływie

14

dni

od

dnia

złożenia

przez

Stronę

wniosku

o rozstrzygnięcie sporu w drodze negocjacji drugiej Stronie, spory wynikłe w związku
albo na podstawie Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 9.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch dla Zamawiającego
i jednym dla Wykonawcy.
§ 10.
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
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1) Załącznik Nr 1 - Kopia formularza ofertowego z dnia …..;
2) Załącznik Nr 2 - Wzór zestawienia przeprowadzonych w danym okresie lekcji.

Zamawiający

Wykonawca
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