Wzór umowy

Umowa SCP/U/

zawarta w dniu

Załącznik nr 2

/2022

2022r. w Chorzowie pomiędzy:

Województwem Śląskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, będącym wojewódzką
samorządową jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej z siedzibą w
Chorzowie przy ulicy Katowickiej 47, w imieniu którego działa: Krzysztof Spyra - Dyrektor,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Umowa zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
zapytania ofertowego, o numerze sprawy SCP/ZP/383/1- /2022; oferta jest załącznikiem nr 1
do niniejszej umowy.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.).
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywne dokonywanie publikacji treści ogłoszeń
o pracę na portalu internetowym Wykonawcy, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania
przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w treści zapytania
ofertowego oraz zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej Umowy.
3. Ogłoszenia zostaną zamieszczone zgodnie z instrukcją portalu Wykonawcy.
4. Zamawiający będzie zlecał publikację ogłoszeń sukcesywnie w zależności od swoich potrzeb,
w sposób ustalony z Wykonawcą, drogą mailową lub za pomocą portalu ogłoszeniowego.
Wszystkie ogłoszenia przesyłane będą do Wykonawcy przez Wydział Organizacyjny
Zamawiającego. W zleceniu Zamawiający określi termin, w którym nastąpić powinna
publikacja ogłoszenia.
5. Okres publikacji każdego zamieszczonego ogłoszenia o pracę to minimum 14 dni.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Umowy z należytą starannością.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamieści ogłoszenia w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może w terminie 7 dni odstąpić od umowy z Wykonawcą
w części dotyczącej tego ogłoszenia, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na
realizację umowy w tej części.

§2
1. Podana ilość przedmiotu zamówienia, tj. 10 ogłoszeń o pracę, stanowi maksymalną ilość
zamówienia i nie zobowiązuje do jej pełnego wykorzystania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
realizacji mniejszej ilości zamówienia, w zależności od potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie
będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
2. Zamawiający zaznacza, iż zawarta Umowa wygaśnie w momencie osiągnięcia maksymalnej
wartości Umowy, czyli łącznej kwoty brutto zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie, w związku z
którą zawarta została niniejsza Umowa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen za przedmiot zamówienia na poziomie nie
wyższym niż przedstawione w ofercie przez cały okres trwania Umowy ( zaoferowane ceny nie mogą
ulec podwyższeniu w trakcie trwania Umowy).
§3
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia
16.12.2022.
§4
1. Łączną wartość przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1, strony określają do maksymalnej
kwoty
zł netto +
zł VAT, 23% czyli łącznie brutto
zł
(słownie:
).
2. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu Umowy.
3. Należność płatna będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu
14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej, pod względem
merytorycznym i formalnym faktury VAT.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur na:
Województwo Śląskie
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
NIP 9542770064.
5. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie dokonane przez pracownika
Zamawiającego potwierdzenie prawidłowego wykonania zlecenia.
6. Wykonawca ma prawo wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem
platformy zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).
7. Zamawiający informuje, że faktura/rachunek zostanie zapłacona metodą split payment zgodnie
z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62).
8. Wykonawca zobowiązuje się, że numer rachunku bankowego podawany na fakturach VAT będzie
rachunkiem ujawnionym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (na tzw. „białej liście”). Zamawiający może odmówić zapłaty na rachunek
nieujawniony w ww. wykazie podmiotów, a Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia
odsetek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego w

przypadku: podania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w ww. wykazie podmiotów
i uiszczenia przez Zamawiającego płatności na taki rachunek.
9. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
10. Kwota o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za
prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
11. Wydatek częściowo współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
maksymalnej wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, w przypadku gdy którakolwiek ze
stron odstąpi od Umowy w całości lub w części lub rozwiąże Umowę z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca.
2. W przypadku zwłoki z zamieszczeniem ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % maksymalnej wartości Umowy brutto, określonej
w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.
§6
Cesja wierzytelności Wykonawcy przysługujących mu względem Zamawiającego, na osoby trzecie
jest niedopuszczalna.
§7
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności, w drodze aneksu.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem
ust.3.
3. W związku z tym, że Umowa jest zawierana w czasie gdy w Rzeczypospolitej Polskiej
wprowadzony został stan epidemii, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu
realizacji poszczególnych części Umowy, jednakże nie dłużej niż do 16 grudnia 2022 r., jeżeli jej
wykonanie będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione z uwagi na wprowadzone właściwymi
przepisami obostrzenia.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się właściwe przepisy, w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Spory powstałe w wyniku wykonania niniejszej umowy rozpatrzy Sąd Powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
§11
Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, z
siedzibą przy ul. Katowickiej 47, 41-500 Chorzów, adres email: scp@scp-slask.pl, strona
internetowa: http://bip.scp-slask.pl/;
2)
Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres
email: abi@scp-slask.pl;
3)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a)
oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej,
b)
udzielenie zamówienia/zlecenia lub zawarcia umowy,
c)
realizacja i rozliczenie zamówienia,
d)
archiwizacja dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora
art. 6 ust.1 lit.c RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit.b RODO (jeżeli dotyczy).
Powyższe cele wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych
do ustawy.
4)
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przetwarzania danych
osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust.1 lit.c RODO oraz zawarta umowa art. 6
ust.1 lit.b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz aktów wykonawczych do ustawy przez administratora danych osobowych oraz podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację
publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją
5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
dot. archiwizacji.
6)
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
7)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie niemożność udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy.
8)
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
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