Załącznik nr 2
Projekt umowy

W dniu _____________________ r. w Rogozińcu pomiędzy:
Zespołem Szkół Leśnych w Rogozińcu
z siedzibą w Rogozińcu 115/2, 66-210 Zbąszynek
NIP …………………., REGON …………………
reprezentowanym przez:
Dyrektora Antoniego Pawłowskiego,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w
postępowaniu na „Przeprowadzenie kursu arborystyki dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w
Rogozińcu”, przeprowadzonym w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności
obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

§1
Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu arborystyki dla 60 uczniów Zespołu
Szkół Leśnych w Rogozińcu (w 4 grupach 15-osobowych) w latach 2018 – 2021. Przez
przeprowadzenie zajęć dydaktycznych Zamawiający rozumie: przeprowadzenie 4 edycji
(jednej w każdym roku – zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 3) zajęć z arborystyki
po 48 godzin dla 15 – osobowej grupy. Zajęcia dla jednej grupy uczestników mają być
prowadzone w systemie co najmniej 48 godzin ćwiczeń/warsztatów.
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do przeszkolenia 60 osób
skierowanych przez Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu (w 4 edycjach po 15 osób).
3. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Zajęcia maja być prowadzone w czterech edycjach:
I edycja: od 15 IV – 31 V 2018 r.
II edycja: od 15 IV – 31 V 2019 r.
III edycja: od 15 IV – 31 V 2020 r.
IV edycja: od 15 IV – 31 V 2021 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1

Wykonawca zobowiązuje się zakończyć czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 (ostatnia
edycja kursu) najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku.
4. Miejsce realizacji zamówienia:
a) Zajęcia teoretyczne – Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu, Rogoziniec 115/2,
66-210 Zbąszynek, w dniach roboczych (pn-pt) w godzinach 8:00 - 16:00,
b) Zajęcia praktyczne – Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu, Rogoziniec 115/2,
66-210 Zbąszynek oraz Nadleśnictwo Babimost, ul. Leśna 17, 66-110 Babimost, w dniach
roboczych (pn-pt) w godzinach 8:00 - 16:00.
5. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminie rozpoczęcia każdej edycji wraz z
podaniem wykazu uczestników szkolenia nie później niż 7 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia zajęć.
6. Tematyka zajęć:
Tematyka zajęć teoretycznych:
1) Zabiegi wykonywane na drzewach z użyciem technik linowych:
• omówienie zabiegów wykonywanych na drzewach,
• rodzaje i techniki cięć,
• terminy zabiegów.
2) Czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem pracy w koronie drzewa:
• wizualna ocena drzewa,
• ocena ryzyka - analiza zagrożeń,
• dobór techniki wspinaczki.
3) Podstawowe wyposażenie arborysty:
• środki ochrony indywidualnej (PPE)
• podstawowy sprzęt wspinaczkowy,
• narzędzia pracy - stosowane pilarki i piły ręczne.
4) Techniki wspinaczki drzewnej:
• techniki dostępu – wejścia,
• poruszanie się w koronie,
• analiza sprzętu i technik pod względem bezpieczeństwa,
• węzły używane do pracy na drzewach,
• montaż punktu asekuracyjnego (bazy),
• ratownictwo na drzewie.
5) Techniki ścinki sekcyjnej:
• stosowany sprzęt,
• podstawowe sposoby kontrolowanego opuszczania konarów/sekcji pnia,
• zasady bezpiecznej ścinki drzew w trudnych warunkach / dodatkowy sprzęt
wykorzystywany do ścinki sekcyjnej.
Tematyka zajęć praktycznych:
• technika dostępu – wejścia na drzewo,
• poruszanie się w koronie,
• montaż punktu asekuracyjnego (bazy),
• podstawowe sposoby kontrolowanego opuszczania konarów/sekcji pnia,
• zasady bezpiecznej ścinki drzew w trudnych warunkach / dodatkowy sprzęt
wykorzystywany do ścinki sekcyjnej.
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7.
8.

9.

Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany
przez Zamawiającego program szkolenia.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne związane z
przeprowadzeniem kursu tj. sprzęt i materiały do nauki teoretycznej np. podręczniki, itp. oraz
wszelki sprzęt wspinaczkowy.
Czas trwania szkolenia dla każdej 15- osobowej grupy musi liczyć minimum 48 godzin zajęć
i nie może trwać dłużej niż 30 dni roboczych.
§2
Warunki zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Przygotowania harmonogramu zajęć szkolenia dla każdej edycji kursu, który powinien
zawierać daty, godziny, tematykę i prowadzących zajęcia;
a. Harmonogram powinien zostać przedłożony dla Zamawiającego najpóźniej w ciągu
7 dni od dnia podpisania umowy, a w przypadku planowania w nim zmian –
niezwłocznego informowania o nich pisemnie, najpóźniej w dniu poprzedzającym
zmianę wraz z uzasadnieniem
b. zmiana harmonogramu zajęć może nastąpić po uzyskaniu zgody Zamawiającego w
formie pisemnej;
2. Przeprowadzenia szkolenia będącego przedmiotem niniejszej umowy z należytą
starannością, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.
3. Natychmiastowego poinformowania w formie pisemnej Zamawiającego o kursancie, który
zrezygnował z kursu lub trzykrotnie opuścił zajęcia bez usprawiedliwienia (pod rygorem
obciążenia Wykonawcy kosztami wynikającymi z nie dopełnienia tego zobowiązania oraz
odstąpienia od zapłaty kosztów szkolenia).
4. Systematycznego prowadzenia dziennika zajęć dydaktycznych zawierającego listę obecności,
wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych.
5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej:
• dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy
zajęć edukacyjnych,
• rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających
ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.
6. Przeprowadzenia egzaminu, potwierdzającego zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną (po
zakończeniu kursu), a po pozytywnym zdaniu egzaminu, do wystawienia Certyfikatu o
ukończeniu kursu.
7. Udzielenia Zamawiającemu prawa kontroli i sprawdzenia pracy Wykonawcy i osób
szkolonych w dowolnym momencie.

§3
Obowiązki i prawa Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie Wykonawcy listy uczniów biorących udział w szkoleniu;
b) przekazanie Wykonawcy dokumentów związanych z realizacją szkolenia (dziennik zajęć, listy
obecności uczniów na szkoleniu);
c) udostępnienie na czas prowadzenia szkolenia sal szkoleniowych;
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d) wskazanie Wykonawcy miejsc wyznaczonych na przeprowadzenie zajęć praktycznych;
e) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do:
a) kontroli przebiegu szkolenia wraz z udziałem w egzaminie wewnętrznym, a także wglądu do
dokumentów dotyczących realizacji zapisów niniejszej umowy,
b) niezwłocznego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku nienależytego jej wykonania
przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych
nieprawidłowościach lub nie przedstawieniu przez Wykonawcę wyjaśnień w terminie 3 dni
od dnia zawiadomienia.
§4
1. Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
wymienioną w ofercie szkolenia (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
2. Kadra dydaktyczna może zostać zmieniona za zgodą Zamawiającego, wyłącznie w przypadku
wystąpienia udokumentowanych nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających
prowadzenie zajęć szkoleniowych przez wskazanego w ofercie wykładowcę/instruktora (np.
choroba, rozwiązanie stosunku pracy itp.).
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
Netto:
VAT:
Brutto: ........................... (słownie: ..........................................................)
zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Koszt szkolenia 1 osoby wynosi: …………………..…........zł.
3. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia stanowi iloczyn ilości osób
objętych kursem i kosztu szkolenia jednej osoby.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w częściach- za każdą edycję szkolenia, po
jej zakończeniu, przelewem, w terminie do 30 dni, po przedłożeniu faktury wraz z
dokumentami określonymi w § 2 ust.5.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie, tj. niezgodne z umową, ofertą lub zapytaniem ofertowym, a w
szczególności:
a) niedotrzymanie terminów kursów wynikających z harmonogramu,
b) niedotrzymanie terminu realizacji umowy,
c) zatrudnienie kadry dydaktycznej nie posiadającej odpowiednich kwalifikacji i nie
ujętej w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego,
d) szkolenie w grupach o większej liczebności niż określona została w zapytaniu
ofertowym,
e) zrealizowanie mniejszej liczby godzin dla jednej grupy z danego modułu
szkoleniowego niż określone zostało w zapytaniu ofertowym,
f) nie prowadzenie lub niekompletne przygotowywanie dokumentacji o której mowa
w § 2 ust.5 umowy,
w wysokości 3 % wartości brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy.
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3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującej
Wykonawcy zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty
brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.
6.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % kwoty
brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.
7.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wystąpienia z żądaniem zapłaty.
8.
Jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy wysokość kar
umownych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
9.
W przypadkach o których mowa w § 6 ust. 1 umowy Zamawiający, niezależnie od
naliczonych kar umownych może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez
wyznaczania dodatkowego terminu.
§7
Strony nie przewidują udzielenia zamówień uzupełniających.
§8
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
mających wpływ na realizację umowy;
b) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w
przypadku:
• pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu
zakończenia realizacji umowy;
• zmiany terminu przeprowadzenia kursu - w obrębie 30 dni roboczych dla danej
grupy;
c) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup
Wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod
warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają
podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod
warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy Wykonawców i innych podmiotów spełniają
wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
d) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego);
e) zmiany miejsca szkolenia (za zgodą Zamawiającego);
f) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych;
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g) zmniejszenia liczby uczestników szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i
będących wynikiem:
• nie podjęcia szkolenia lub rezygnacji kandydata pomimo wcześniejszych deklaracji o
uczestnictwie,
• przerwania uczestnictwa w szkoleniu (choroba, nieusprawiedliwiona rezygnacja ze
szkolenia), którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy;
h) zmiany kadry realizującej szkolenie w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych
(np. choroba, rozwiązanie stosunku pracy, itp.), których nie można było przewidzieć w
dniu zawarcia umowy.
§9
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony ustalają
iż właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 11
Integralną część niniejszej umowy stanowią :
1. Zapytanie ofertowe.
2. Oferta Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:
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