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Załącznik Nr 1
do zapytania ofertowego

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
zawarte we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław – Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu,
ul. Strzegomska 49a; 53-611 Wrocław, reprezentowaną przez: Panią Annę Chołodecką Dyrektora
Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, zwaną dalej „Zamawiającym”;
a
…………….. , zwaną dalej Wykonawcą.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie
zamówień publicznych w projekcie pn.:
EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację
dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych
placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka),
w zakresie:
1) zakupu pomocy i wyposażenia,
2) dostawa i montaż placu zabaw dla przedszkola w Sobótce.
2. Zamawiający dopuszcza połączenie postępowań o których mowa powyżej z dalszym ich podziałem na
części w obszarach, które są tożsame rodzajowo. Postępowanie dla każdej z części będzie prowadzone
z zachowaniem wymogów ustawowych przewidzianych dla całości zamówienia.
3. Czynności wykonywane przez Wykonawcę będą zgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2017r., poz., 1579 z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawa Pzp”.
4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
1) Weryfikację pod kątem formalno-prawnym oraz zgodności z obowiązującymi przepisami
wspólnotowymi i wytycznymi RPO WD 2014-2020 obowiązującymi przy realizacji projektów
współfinansowanych z EFS wykonanego przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia,
2) Wyboru trybu postępowania,
3) Określenie warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków,
4) Określenie, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej ustawą Pzp i
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126)
– oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków
udziału
w postępowaniu,
5) Przygotowanie kompletnej treści ogłoszenia o zamówieniu i zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – zależnie od rodzaju
prowadzonego postępowania,
6) Sporządzenie na bieżąco pisemnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016r., poz. 1128),
7) Dokonanie czynności otwarcia wniosków/ofert, złożenie oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu
z postępowania z art. 17 ustawy Pzp, oraz dokonywanie czynności dalszych tj.:
a) występowanie w imieniu Zamawiającego jako osoba do kontaktów z Wykonawcami;
b) badanie i ocena złożonych wniosków/ofert;
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c)

przekazanie wyników oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych
ocenach spełniania tych warunków wykonawcom, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do
udziału
w postępowaniu – opcjonalnie zależnie od trybu;
d) uczestniczenie w przygotowaniu istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy
albo wzoru umowy;
e) sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z weryfikacją opisu
przedmiotu zamówienia, pod kątem poprawności z ustawą Pzp, oraz istotnych dla stron
postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy;
f)
zaproszenie do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
w liczbie nie większej niż 5 oraz przekazanie wraz z zaproszeniem kompletnej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia/opcjonalnie zależnie od trybu;
g) dokonanie czynności otwarcia ofert;
h) przeprowadzenie badania i oceny złożonych wniosków lub ofert oraz wskazanie oferty
najkorzystniejszej;
i)
niezwłoczne zawiadomienie wykonawców, którzy złożyli oferty, w zakresie o którym mowa w
art. 92 ustawy Pzp;
j)
reprezentowanie Zamawiającego, przed organami i instytucjami kontrolnymi, sporządzanie
pisemnych i ustnych wyjaśnień na każdym etapie postępowania oraz po jego zakończeniu do
końca okresu trwałości projektu.
4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje czynności, które Zamawiający wykonuje samodzielnie:
1) wykonanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami art. 29-30 ustawy Pzp,
2) szacowanie wartości zamówienia,
3) zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego,
4) zamieszczenie informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z najlepszą wiedzą fachową i
najwyższą starannością, jakiej wymagają czynności tego rodzaju.
§3
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy określony w § 1 do osiągnięcia rezultatu tj. wyboru
wykonawcy zgodnie z ustawą Pzp oraz obowiązującymi wytycznymi RPO WD 2014-2020 lub do
unieważnienia postępowania w terminie:
1) rozpoczęcie:
od dnia podpisania umowy;
2) zakończenie: do wyłonienia wykonawcy lub unieważnienia postępowania, z wyłączeniem
czynności o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 6 lit. J.
§4
1. Zamawiający, zgodnie z art. 15 ust. 2-3 ustawy Pzp, powierzając czynności przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, upoważnia Wykonawcę
w zakresie o którym mowa w § 1 niniejszej umowy – do działania jako pełnomocnik Zamawiającego
i w przypadku wyłączenia się z postępowania na podstawie art. 17 ustawy Pzp, wyraża zgodę do
udzielania dalszych pełnomocnictw celem realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z osobami wyznaczonymi ze strony Zamawiającego.
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§5
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej
umowy będzie iloczynem ilości przepracowanych godzin i stawki godzinowej wskazanej przez
Wykonawcę w złożonej ofercie. Wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą nie
przekroczy kwoty: ………………………… brutto. (słownie: ……………………………………………………………………………)
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie na podstawie wystawionego przez
Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie
przedmiotu umowy na konto Wykonawcy wskazane w wystawionym dokumencie, w terminie 30 dni
od daty dostarczenia prawidłowo wystawionego dokumentu do siedziby Zamawiającego.
Faktury należy wystawić w sposób opisany poniżej:
Nabywca: Gmina Wrocław; 50-141 Wrocław; pl. Nowy Targ 1-8; NIP: 897-13-83-551,
Odbiorca: Centrum Kształcenia Praktycznego; ul. Strzegomska 49a; 53-611 Wrocław.
W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, z
wynagrodzenia brutto wykonawcy, zostaną potrącone wszelkie wynikające z przepisów prawa
należności, w szczególności należności publicznoprawne.
Ewentualna zmiana stawki podatku nie jest zmianą umowy w zakresie wynagrodzenia i zmienia
wartość wynagrodzenia w sposób opisany w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) za opóźnienie z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości 50 zł. za każdy
dzień opóźnienia,
2) w przypadku zawinionego opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy skutkującego
uniemożliwieniem skutecznego wyłonienia wykonawcy, Zamawiający odstąpi od umowy oraz
naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto
przewidzianego w § 5 umowy,
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego w § 5
umowy.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar
umownych.
3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z przedstawionych przez Wykonawcę
faktur.
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§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnych sporów, mogących wyniknąć
z wykonywania niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spór strony poddają
pod rozstrzygnięcie odpowiedniego właściwego sądu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………………
WYKONAWCA

……………………………………………………
ZAMAWIAJĄCY

