Postępowanie
o zamówienie publiczne

Zintegrowany System Zarządzania

Umowa Nr 2/NB/2017
w sprawie świadczenia usług dla pracowników Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu z
zakresu szkoleń okresowych: bhp i p.poż i szkoleń z
pierwszej pomocy przedmedycznej

Znak: NB/2017

z dnia …………. 2017 r.

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.
W TORUNIU
PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159
TEL. 56 63 98 119; FAX. 56 63 98 120
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000151221;Kapitał zakładowy: 13. 618. 000 PLN
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a : ………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ
następującej treści:

następującej treści:
§1
Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego na podstawie wewnętrznych procedur Zamawiającego, w związku z art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015
roku poz. 2164 ze zm.).

1.

Zamawiający

zleca,

a

§2
Wykonawca zobowiązuje

się

do

wykonania

usług

na przeprowadzenie szkoleń okresowych w zakresie bhp i p.poż. oraz szkoleń z zakresu
pierwszej

pomocy

przedmedycznej

dla

pracowników

Miejskiego

Przedsiębiorstwa

Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu na podstawie programów szkoleń zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 180, poz. 1860 ze zm.).
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w zapytaniu ofertowym,
który stanowi integralną część umowy oraz w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3 do umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
§3
1. Usługi, o których mowa w §2 winne być realizowane w siedzibie Wykonawcy lub innej
placówce wskazanej przez Wykonawcę na terenie miasta Torunia, za zgodą lub na polecenie
zamawiającego dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w obiektach MPO Sp. z o.o. w
Toruniu, zlokalizowanych na: ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, ul. Kociewskiej w Toruniu.
2. Wykonawca w zakresie wykonywania przedmiotu umowy współpracuje ze Specjalistą
ds. BHP i p.poż Zamawiającego.
3. Usługi będą realizowane w terminie 14 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne
uprawnienia do wykonania czynności, o których mowa w §2.
2. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia w materiały szkoleniowe, w tym materiały
dydaktyczne dotyczące bhp i p.poż oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
§5
1.Wykonawca zobowiązuje się zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą
dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy
(tajemnica przedsiębiorstwa).
2. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia się na własny koszt z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami oraz ubezpieczenia się od
odpowiedzialności cywilnej i NNW.
§6
1. Zamawiający ponosi koszty wykonanych usług w oparciu o ceny jednostkowe zawarte
w załączniku nr 1 niniejszej umowy, stanowiącego integralną część umowy. Wartość
zobowiązania wynikająca z umowy wynosi …………. zł netto …………………00/100
netto).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia przewidywanej ilości osób biorących
udział w danym szkoleniu okresowym lub szkoleniach okresowych zestawionych
w załączniku nr 1 niniejszej umowy z przyczyn nie zależnych od zamawiającego, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3.

Wykonawca

oświadcza,

że

zrzeka

się

wszelkich

odszkodowawczych wynikających z sytuacji opisanej w ust. 2.

ewentualnych

roszczeń

§7
1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie następowało
na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę zaświadczeń o odbyciu szkolenia oraz list
obecności ze szkolenia. Powyższe będą stanowić dla zamawiającego dowód kontrolny
wykonanych usług.
2. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany przedmiot umowy w terminie 21 dni
od daty złożenia faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy.
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym
pod numerem NIP: ……………...

§8
1.Strony ustalają termin obowiązywania umowy od dnia jej zawarcia do dnia 30.11.2018
roku.
2. Konkretne szkolenie okresowe może zostać przeprowadzone w jednym lub kilku kolejno
następujących po sobie dniach – w zależności od ilości pracowników zamawiającego, którzy
mają wziąć udział w danym szkoleniu okresowym.
3. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy przed terminem oznaczonym
w ust. 1 w następujących przypadkach:
1) na zasadzie porozumienia stron w każdym czasie,
2) przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§9
1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego
w § 6 ust. 1.
2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania
w terminie określonym w §3 ust. 3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary
umownej w wysokości 2,0 % przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
§10
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych pracowników Zamawiającego
i zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej
umowy.

§11
1. Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy
na osoby trzecie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla każdej
ze stron.

Wykonawca

Zamawiający

