UMOWA DZ-2501/268/16/…………………
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy z pominięciem
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 została zawarta w dniu
…………. r. umowa pomiędzy:
Państwowym

Instytutem

Weterynaryjnym

–

Państwowym

Instytutem

Badawczym

w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761,
działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Lublin- Wschód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem 0000118357, reprezentowanym przez:
•

dr hab. Krzysztofa Niemczuka, profesora nadzwyczajnego - dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym,
a
………………………………………………. , zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem umowy jest

wykonywanie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć

specjalnościowych (lektoratu) z języka angielskiego oraz z języka rosyjskiego dla
pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w
Puławach”.
2. Usługa lektoratów zostanie przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego w Puławach, Al.
Partyzantów 57.
3. Zajęcia realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Instytutu.
Zakończenie zajęć nie później niż o godz. 15.00. Zajęcia będą prowadzone w następujący sposób:
dla każdej grupy 1 spotkanie tygodniowo po 90 minut lub 2 spotkania w tygodniu po 60 minut
godnie z uzgodnionym z Zamawiającym planem zajęć. Liczebność grup - od 4 do 10 osób.
Przewidywana ilość grup – około 12 grup dla języka angielskiego oraz 2 grupy dla języka
rosyjskiego. Poziomy zaawansowania: od średniozaawansowanych wzwyż.
4. Zamawiający zapewni salę dla potrzeb prowadzenia zajęć.
5. Czas trwania umowy – od dnia zawarcia umowy do końca czerwca 2017 roku.
§2
1.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wymienionego w § 4 ust. 1 zobowiązuje się:
1) przeprowadzić z należytą starannością szkolenie, zgodnie z planem zajęć,
2) zapewnić przeprowadzenie szkolenia przez doświadczonego lektora spełniającego warunki
określone w zapytaniu ofertowym z dn. …………….. r.,

3) wyposażyć uczestnika lektoratu w materiały dydaktyczne (np. podręczniki, ćwiczenia lub
inne materiały), nie później niż na drugie zajęcia, po dokonaniu w tym czasie oceny poziomu
zaawansowania z zastrzeżeniem ust.3.
2.

Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu lektora do siedziby Zamawiającego.

3.

W przypadku rezygnacji uczestnika lektoratu z zajęć w terminie do 15.02.2017 r. Wykonawca
ma prawo obciążyć uczestnika kosztami zakupu materiałów dydaktycznych, pod warunkiem
poinformowania uczestników o tym obowiązku oraz ich cenie

przed przekazaniem im

materiałów . W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć po 15.02.2017 r. Wykonawca nie ma
prawa obciążać uczestnika kosztami zakupu materiałów.
§3
1. Zamawiający ma prawo odwołać zajęcia telefonicznie (nr tel. …………..) lub drogą elektroniczną
na adres: ……………….., nie później niż w dniu poprzedzającym zajęcia do godz. 14.00.
2. Wykonawca ma prawo odwołać zajęcia telefonicznie (nr tel. ……………) lub drogą elektroniczną
na adres: ………………, nie później niż w dniu poprzedzającym zajęcia do godz. 14.00 tylko w
przypadku niemożności świadczenia zajęć przez lektora prowadzącego zajęcia spowodowaną
chorobą, urazem lub innymi nagłymi i niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami
uniemożliwiającymi przeprowadzenie zajęć zgodnie z planem zajęć.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 i 2, odwołane w tym terminie uważa się za nieodbyte. Lektor
wraz z przedstawicielem Zamawiającego mogą wyznaczyć inny termin przeprowadzenia zajęć
wcześniej odwołanych. Zaległe zajęcia powinny być przeprowadzone do końca lipca 2017 r.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany lektora bez podawania przyczyn. W takim
przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych propozycję
lektora mogącego poprowadzić zajęcia wraz z dokumentami potwierdzającymi warunki określone
w zapytaniu ofertowym z dn. ……………… r.
5. Zamawiający zastrzega sobie, że zmiana lektora przez Wykonawcę może nastąpić co najwyżej
trzy razy w ciągu całego okresu trwania umowy.
§4
1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za
przeprowadzenie lektoratu płacone przez Wykonawcę, wyniesie łącznie: ………………. zł brutto
(słownie: ………………….).
2. Koszt jednej jednostki lekcyjnej ( 60 minut) wynosi …………….. zł. brutto (słownie: ……….
złotych), koszt jednostki lekcyjnej (90 minut) wynosi ………… zł. brutto(słownie:
………….złotych, .) .
3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna na podstawie comiesięcznych faktur
VAT (rachunków) wystawianych prze Wykonawcę na koniec każdego miesiąca za odbyte zajęcia,
z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.

4. Zamawiający będzie ponosił połowę kosztów przeprowadzonych jednostek lekcyjnych ustaloną w
oparciu o stawkę uzgodnioną w § 4 ust. 2 kwoty i na taką

kwotę Wykonawca obciąży

Zamawiającego fakturą VAT. Druga połowa wynagrodzenia płatna będzie bezpośrednio na konto
Wykonawcy przez uczestników lektoratu. O wysokości opłaty decydować będzie liczebność
grupy. Wysokość kwoty zostanie ustalona poprzez podzielenie połowy wynagrodzenia przez
liczbę uczestników lektoratu w danej grupie.
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze (rachunku) w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (rachunku).
6. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie
przelewu na rachunek Wykonawcy.
7. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez
zgody Zamawiającego.
1.

§5
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi, bez zgody
Zamawiającego.

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może niniejszą umowę rozwiązać ze
skutkiem natychmiastowym.
§6
1. W przypadku naruszenia postanowień § 5, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara
umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W przypadku przeprowadzenia zajęć w sposób nienależyty, przez który należy rozumieć
opóźnienie w rozpoczęciu danego zajęcia, lub jego zakończenie przed upływem godziny lekcyjnej
Wykonawca zapłaci karę umowną wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
3 . Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający
potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone
wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
§7
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma
prawo żądać obniżenia wynagrodzenia umownego lub odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, z zachowaniem praw do kar umownych określonych w § 6 oraz do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
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.
§9
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą Umową wymagają
pisemnej zgody stron Umowy, pod rygorem ich nieważności.
§ 10
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują
się rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed
sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzech dla Zamawiającego,
jednym dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

