
ZP–2380–108–44/2018 Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA – WZÓR

zawarta w dniu .................... w Katowicach pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-038 Katowice
ul. Lompy 19,  NIP 634-013-79-13, REGON 270208292 reprezentowaną przez:
Z-cę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach  – ….............................................
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a:
..........................................................................................................
o numerze NIP ...............................  i REGON ..............................
reprezentowany przez:
................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”

Wykonawca  został  wyłoniony  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  w  trybie  przetargu
nieograniczonego (art. 39 uPzp).

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania wykonanie usługi szkoleniowej pt.:  Certyfikowane
przez producenta oprogramowania szkolenie z administrowania platformą do wirtualizacji zasobów wraz z egzaminami
w ramach projektu  Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego - śląska policja bliżej społeczeństwa,
zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do SIWZ, stanowiącymi załączniki nr …. do niniejszej umowy. Realizacja przedmiotu
zamówienia obejmuje:
a) przeprowadzenie szkolenia dla 10 administratorów, z administrowania platformą do wirtualizacji zasobów, w podziale na
moduły:
a.a) VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5];
a.b) VMware vSphere: Optimize and Scale [V.6.5];
oraz egzaminów:
a.c) VMware vSphere 6.5 Foundations Exam [2V0-602];
a.d) VMware Certified Professional 6.5 – Data Center Virtualization Exam [VCP6.5-DCV]
b) uczestnictwo w każdym module 10 osób podzielonych na 2 grupy szkoleniowe (5 + 5 osób). Zajęcia szkoleniowe
powinny zostać przeprowadzone dla 2 grup naprzemiennie.
c)  realizację  szkolenia  terenie  miasta  Katowice,  poza  siedzibą  Zamawiającego  w  sali  szkoleniowej  i  na  sprzęcie
zapewnionym przez Wykonawcę Adres sali szkoleniowej: …………….............................… .
d) przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej, zamkniętej, bez udziału osób nie będących zatrudnionym przez
Zamawiającego
1.1 Zamawiający dysponuje platformą do wirtualizacji zasobów firmy VMware w wersji 6.5.
2. W ramach szkolenia Wykonawca obowiązany jest do:
a)  przeprowadzenia  szkolenia  w  pełnej  ilości  godzin  wynikających  z  autoryzowanego  przez  VMware  programu
szkolenia w dni robocze od poniedziałku do piątku,
b)  zapewnienia  sprzętu  niezbędnego  do  przeprowadzenia  szkolenia  np.  tablica,  laptop  z  rzutnikiem i  ekranem do
prezentacji  multimedialnych  przy  czym  dla  każdego  Uczestnika  będzie  przewidziane  indywidualne  stanowisko
szkoleniowe wyposażone w odpowiedni sprzęt (np. komputer lub laptop)
c)  zapewnienia  minimum  jednej  osoby  odpowiedzialnej  za  świadczenie  usługi  oraz  posiadającej  wymagane
kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  niezbędne  do  wykonywania  zamówienia tj.  prowadzenia  szkolenia
stanowiącego przedmiot zamówienia) tj. minimum jednym trenerem z certyfikatem Vmware – VCI.
c) zapewnienia 1 kompletu materiałów szkoleniowych, dla każdego z uczestników szkolenia, opatrzonych logotypami
zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL – 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej Instytucji
Zarządzającej: https://rpo.slaskie.pl/repo/ oraz 1 dodatkowy komplet  materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego.
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Wszystkie materiały powinny być oznakowane. Preferowaną formą materiałów jest wersja papierowa, która ułatwia
posługiwanie się nimi i umożliwia lepsze przyswajanie wiedzy. Jeśli oryginalny materiał nie jest dostępny w formie
papierowej  może  zostać  wydrukowany  i  opatrzony  stosownymi  oznaczeniami  lub  w przypadku  braku  możliwości
dostarczenia materiału w formie wydrukowanej materiał elektroniczny powinien zostać umieszczony na nośniku typu
„pendrive”  i  oznakowany  logotypami.  Wykonawca  powinien  dostarczyć  wszystkie  autoryzowane  materiały
przewidziane dla wskazanych szkoleń. Materiały typu np. notes, długopis nie są wymagane.
d) wydania dla każdego uczestnika imiennego certyfikatu o ukończeniu autoryzowanego szkolenia, sygnowanego przez
Vmware, opatrzonego logotypami zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL – 2014-2020 dostępnymi
na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej:  https://rpo.slaskie.pl/repo/
3.  Wykonawca  wykona  usługę  własnymi  siłami  bez  udziału  podwykonawców  /  z  udziałem
podwykonawców…………………………………, którym zamierza powierzyć wykonanie ........................... .
4.  W przypadku powierzenia wykonania części  przedmiotu zamówienia podwykonawcy,  Wykonawca ponosi  pełną
odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne, w szczególności odpowiedzialność za wszelkie
zawinione i niezawinione szkody, które powstały w związku z powierzeniem wykonania części zamówienia oraz za
zapłatę podwykonawcy za zrealizowany zakres umowy wynikający z ust. 3.
5.  W  sytuacji  nieprzewidzianej  w  chwili  zawierania  umowy  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego
o wyrażenie  zgody  na  powierzenie  podwykonawcy  wykonania  części  zamówienia  W  takim  przypadku  wniosek
o wyrażenie zgody musi zawierać uzasadnienie faktyczne i mają zastosowanie § 1 ust. 6 i ust. 7.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia wymaga każdorazowo
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wyrażenie zgody lub odmowa winna nastąpić w ciągu 2 dni od złożenia
przez Wykonawcę wniosku, w którym co najmniej wskaże on podwykonawcę i cześć zamówienia,  która zamierza
powierzyć do wykonania.
7. Niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie
z ust.  5 będzie  skutkowało  prawem Zamawiającego  do  wypowiedzenia  umowy z winy  Wykonawcy  i  prawem do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 5 ust. 1 lit. a) umowy.
8. Dowodem zrealizowania usługi będą listy obecności uczestników z każdego dnia szkolenia.

§ 2
1. Całkowitą wartość usługi strony ustalają na: cenę netto w wysokości: …........................... zł  podatek VAT …....%. co
łącznie  daje  kwotę  brutto  w  wysokości  …...........................  zł,  (słownie  złotych
…...........................................................................) za wszystkich uczestników.
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie.

§ 3
1.  Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  zostanie  dokonane  jedną  fakturą  wystawioną  nie  wcześniej  niż
w ostatnim dniu szkolenia.
2. Faktura uregulowana będzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego przelewem na  konto
Wykonawcy.
3. Do faktury należy dołączyć listę obecności uczestników z każdego dnia szkolenia.

§ 4
1. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące (90 dni) od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.11.2018 r.
przy  czym  dokładne  terminy  poszczególnych  modułów  będą  wykonywane  zgodnie  z  harmonogramem  będącym
integralną częścią umowy.
2. Harmonogram realizacji modułów zostanie przekazany Zamawiającemu do  zatwierdzenia w terminie najpóźniej 7
dni kalendarzowych przed planowanym terminem pierwszych zajęć. Zamawiający w terminie 2 dni kalendarzowych od
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dnia  otrzymania  harmonogramu  (pisemnie  lub  e-mailem)  zatwierdzi  lub  wniesie  uwagi  do  opracowanego
harmonogramu.  W  przypadku  wniesienia  uwag,  Wykonawca  przekazuje  Zamawiającemu  ponownie  poprawiony
harmonogram w terminie  2 dni  roboczych od dnia  otrzymania  uwag do  harmonogramu (pisemnie  lub e-mailem).
Przekazany Zamawiającemu zmodyfikowany harmonogram uważa się za zatwierdzony

§ 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a)  w  wysokości  20%  wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto,  gdy  Zamawiający  wypowie  umowę  z  powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b)  w  wysokości  20%  wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto,  gdy  Wykonawca  wypowie  umowę  z  powodu
okoliczności, za które odpowiada on sam,
c)  w  wysokości  20%  wartości  wynagrodzenia  umownego  brutto  w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania umowy
2.  Zamawiającemu przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy oraz  do  obciążenia  Wykonawcy  karami  umownymi
określonymi  w  ust.  1,  w  przypadku  niedotrzymania  przez  Wykonawcę  warunków  umowy,  działania  na  szkodę
Zamawiającego lub w sposób naruszający interesy Zamawiającego.
3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości  naliczonych kar umownych z faktur wystawianych
przez Wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.
4.  Postanowienia  ust.  1  nie  wyłączają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  od  Wykonawcy  odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić
istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 7
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmian  postanowień  umowy  w zakresie  zmiany  obowiązującej  stawki  VAT
z zachowaniem kwoty brutto wynikającej z realizacji umowy,
3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
4. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych.
5. Spory powstałe w tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
6.  Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla  Wykonawcy  i  jeden
egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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