Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 01/POWR/DU35/2018

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE
I.

Strony i Przedmiot umowy:

1. Umowa zawarta w dniu ………………………………… w Dąbrowie Górniczej
pomiędzy:
Akademią WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do Ewidencji Uczelni
Niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 66, NIP:
629-10-88-993, REGON: 272653903, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………, zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez…………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą
2. Przedmiotem umowy jest przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie zajęć
dydaktycznych na kierunku Logistyka w specjalności logistyka w biznesie - studia stacjonarne I
stopnia w Akademii WSB zgodnie ze złożoną ofertą w ramach postępowania prowadzonego przez
Zamawiającego nr 01/POWR/DU35/2018.
II.

Termin i miejsce wykonania umowy:

1. Zajęcia zostaną przeprowadzone w terminie od .... do ...., według zatwierdzonego przez
Zamawiającego programu i harmonogramu zajęć.
2. Zajęcia będą się odbywały w dni robocze, w siedzibie Zamawiającego w godzinach i terminach
ustalonych w harmonogramie.

III.

Wynagrodzenie

1. Cena za godzinę dydaktyczną zajęć wynosić będzie …………… zł brutto (słownie:
……………………………………………………………).
2. Całkowity koszt zajęć nie może być wyższy niż kwota…………………..zł brutto.
3. Należność będzie płatna na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku,
z uwzględnieniem ilości godzin, dla których przedmiot umowy został zrealizowany, potwierdzone
listą obecności osób uczestniczących w zajęciach.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu, na rachunek Wykonawcy w terminie 21dni,
licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i
uznania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.
5. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie
przelewu na rachunek Wykonawcy.
1. Zajęcia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
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IV.
Pozostałe
1. Wykonawca zobowiązuje się:
a) Przygotować program autorski i przeprowadzić zajęcia z należytą starannością, zgodnie z
programem i harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego,
b) zapewnić przeprowadzenie zajęcia przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zgodne z wymogami wskazanymi w zapytaniu ofertowym,
c) przeprowadzić zaliczenie/egzamin zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego
autorski program nauczania, które musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworu
jaki powstanie w wyniku wykonania umowy (między innymi treść zajęć, program zajęć, materiały
dydaktyczne). Przeniesienie autorskich praw majątkowych do rzeczonego utworu nastąpi
bezterminowo na umówionych polach eksploatacji.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw autorskich do dzieła na wszystkich polach
eksploatacji objętych umową mieści się w ogólnej kwocie wynagrodzenia wskazanej w ofercie
oraz umowie.
5. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za
pomocą których wykonuje niniejszą umowę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej weryfikacji sposobu prowadzenia kursu. W
przypadku uznania sposobu prowadzenia kursu za nienależyty, Zamawiający ma możliwość
wnioskowania o zmianę prowadzącego zajęcia.
7. Odbiór zajęć odbędzie się na podstawie wyników zaliczeń/egzaminów oraz raportów
semestralnych wraz z dołączoną listą obecności uczestników oraz dokumentację potwierdzającą
przeprowadzenie pretestów oraz posttestów.
8. Zamawiający dokonuje odbioru zajęć poprzez potwierdzenie odbioru na raporcie z
przeprowadzonego zajęc przekazanym przez Wykonawcę.
9. Zamawiający przewiduje nakładanie kar umownych na Wykonawcę na etapie realizacji
zamówienia, m.in. w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy
na skutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy. Kary umowne nie wykluczają
dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie
pokryje wyrządzonej szkody.
10. W przypadku niewykonania przedmiotu niniejszej umowy w ustalonych terminach
Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wartości
zamówienia brutto
11. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu już wykonanej części umowy.
12. Wykonawca nie może zlecać prac podwykonawcom.
13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy jak również złożenie oświadczenia zmierzającego do
wygaśnięcia umowy - wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej
14. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
Akceptuję istotne postanowienia umowy:
………………………..…………………
podpis Wykonawcy
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