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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
Przedmiotem niniejszej umowy jest Kompleksowa obsługa zamówień publicznych, w ramach
realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” realizowanego przez Centrum
Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021; w podziale na dwa
zadania w zakresie:
1. Zadanie nr 1: w ramach zadania nr 1, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1)
określenia i merytorycznego opisania przedmiotu zamówienia dla sześciu postepowań zgodnie
z załącznikiem nr 1 „Harmonogram udzielania zamówień”, zgodnie z obowiązującymi
przepisami z uwzględnieniem opinii i wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych,
2)
bieżących konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego i uwzględnienia zgłaszanych uwag
lub udzielania stosownych umotywowanych odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że wszystkie
elementu opisu przedmiotu zamówienia muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
3)
dostarczenia Zamawiającemu kompletnych opisów przedmiotu zamówienia w formie
elektronicznych plików edytowalnych.

2. Zadanie nr 2: w ramach zadania nr 2, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) przeprowadzenia
procedur
przetargowych
dla
sześciu
postępowań
zgodnie
z załącznikiem nr 1 „Harmonogram udzielania zamówień”.
2) przygotowania dokumentacji przetargowej obejmującej w szczególności:
a) określenie warunków udziału w postępowaniach, opis sposobu dokonywania oceny tych
warunków,
b) sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień wraz ze wszelkimi załącznikami
i
oświadczeniami,
z wyjątkiem projektów umów z wykonawcami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu
SIWZ wraz z załącznikami w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania
Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o zakończeniu szacowania wartości
zamówienia,
a) przygotowanie pozostałych elementów SIWZ wymaganych art. 36 Ustawy,
b) uwzględnienie w dokumentacji przetargowej wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie
udzielania zamówień publicznych w projektach dofinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
3) przeprowadzenia procedury przetargowej obejmującej w szczególności:
a) zamieszczenie wszystkich wymaganych Ustawą ogłoszeń o postępowaniach w Biuletynie
Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
b) udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców złożonych do treści SIWZ,
c) przygotowanie projektu ewentualnych zmian w treści SIWZ w zakresie zgodnym z art. 38
Ustawy,
d) udział w ocenie formalnej złożonych ofert,
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e)

4)

5)
6)

7)

przygotowanie projektów odpowiednich rozstrzygnięć dotyczących wyboru oferty
najkorzystniejszej, ofert odrzuconych i wykonawcach wykluczonych wraz z uzasadnieniem
prawnym.
bieżących konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego i uwzględnienia zgłaszanych uwag
lub udzielania stosownych umotywowanych odpowiedzi, wszystkie elementu dokumentacji
przetargowej muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji przetargowej w formie elektronicznych
plików edytowalnych,
reprezentowania Zamawiającego przed organami i instytucjami kontrolnymi, w tym przed KIO
i sądami, sporządzanie pisemnych i ustnych wyjaśnień na każdym etapie postępowania oraz
po jego zakończeniu do końca okresu trwałości projektu,
powtarzania procedur przetargowych aż do skutecznego wyboru wykonawców w każdym z
postępowań

5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje czynności, które Zamawiający wykonuje samodzielnie:
1) szacowanie wartości zamówienia,
2) zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego,
3) zamieszczenie informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, na stronie
internetowej Zamawiającego 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
Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1,
zgodnie z ustawą Pzp oraz obowiązującymi
wytycznymi RPO WD 2014-2020, nastąpi w terminie:
1) rozpoczęcie:
od dnia podpisania umowy;
2) zakończenie: Zad. nr 1 – do dnia 31.08.2019 r.
Zad. nr 2 – do skutecznego wyboru Wykonawców i podpisania umów oraz
zamieszczenia stosownych ogłoszeń, z zastrzeżeniem, iż czynności
wskazane w § 1 ust. 2 pkt 6 Istotnych dla Stron Postanowień Umowy
będą wykonywane także po tym terminie.
§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, upoważnia do
udzielania dalszych pełnomocnictw celem realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niekwalifikowalność wydatków / korekty finansowe,
wynikające z popełnionych błędów w prowadzonych postępowaniach, zawinionych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z osobami wyznaczonymi ze strony Zamawiającego.
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1
niniejszej
umowy,
wynosi
…………………
zł
brutto
(słownie:
……………………………………………………………………………………), zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu realizacji każdego zadania i jego odbiorze przez
Zamawiającego, na podstawie faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od
daty doręczenia faktury.
3. 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.
4. Ewentualna zmiana stawki podatku nie jest zmianą umowy w zakresie wynagrodzenia i zmienia
wartość wynagrodzenia niniejszej umowy.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w przypadku zawinionego opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy skutkującego
uniemożliwieniem skutecznego wyłonienia wykonawcy w terminie, Zamawiający odstąpi od umowy
oraz naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przewidzianego w §
5 umowy,
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 20% 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.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. 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.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………………
WYKONAWCA

……………………………………………………
ZAMAWIAJĄCY

