UMOWA NA OBSŁUGĘ PANELI DYSKUSYJNYCH W
BYDGOSZCZY
Umowa zawarta w dniu …………. 2019r. w Warszawie pomiędzy
Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Cynamonowej
2/8, 02-777Warszawa, NIP 522 288 05 76, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez
Dyrektora Generalnego Pawła Drembkowskiego
a
……………………………………………………………..
reprezentowanym przez: ………….

zwanym

dalej

„Wykonawcą”,

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zawarto umowę następującej treści:

§1
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi obsługi paneli
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w zapytaniu ofertowym, które stanowi załącznik
nr 1 do umowy.
3. Panele, o którym mowa w ust. 1 odbywać się będą w terminach każdorazowo ustalonych między
Zamawiającym i Wykonawcą na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem panelu.
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania szkolenia na 7 dni przed planowanym terminem jego
realizacji.
4. Usługa zostanie zrealizowana w…………………………

§2
1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie
istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego
wykonanie.
2. Strony zobowiązują się do wzajemnego wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących realizacji
niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje
umowę, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności
względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez
Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec
Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców.
4. Ze strony Zamawiającego osobą zobowiązaną i upoważnioną do stałego nadzoru nad realizacją
niniejszej umowy oraz do przekazywania wszelkiego rodzaju materiałów niezbędnych do wykonania
niniejszej umowy, także do podpisywania protokołów odbioru jest Paula Baumgart, tel. 517 119 535,
paula@instytut.info.pl
5. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, może powierzyć podwykonawcom wykonanie
części umowy.
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6. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za współpracę z przedstawicielami Zamawiającego w
zakresie prawidłowej realizacji umowy jest Pani ……………………………..

§3
1. Wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi ………………. zł brutto
(słownie: ………………………….złote).
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 składa się:
a) koszt sali konferencyjnej za 1 panel: ………….. zł brutto
b) koszt przerwy kawowej dla 1 osoby ……………… zł brutto
c) koszt obiadu dla 1 osoby ……………….zł brutto
3. Wykonawca wystawi po każdym zakończonym szkoleniu fakturę. Podstawą wypłaty wynagrodzenia
będzie faktura wystawiona po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru, stanowiącego załącznik nr
2 do umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie
do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, zamawiający zastrzega możliwość
niezrealizowania całego zamówienia. Zapłata nastąpi tylko za rzeczywistą liczbę uczestników panelu.
6. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać kwotę
wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.
7. Od faktur niezapłaconych w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe.
8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli przebiegu spotkania podczas jego
trwania w zakresie zgodności jego realizacji z umową. Stwierdzenie uchybień skutkować będzie
wezwaniem Wykonawcy do natychmiastowego ich usunięcia. Nieusunięcie uchybień spowoduje
nałożenie kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 2 lit b). Uchybienia powinny być zgłaszane
Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu ustnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w
umowie, a następnie potwierdzone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.
9. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do umowy.

§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych za szkodę
wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) niewykonania usługi w terminie, w wysokości 100 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.
1,
b) niezgodnego z niniejszą umową lub nienależytego wykonania usługi, w wysokości do 50%
wynagrodzenia brutto, określonego § 3 ust. 1,
c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego § 3 ust. 1.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby
uzyskania potwierdzenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne.

§ 5.
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 21 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy. Rozliczenie wykonanej części umowy nastąpi na podstawie cen jednostkowych.

§ 6.
1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów powstałych na tle wykonania
niniejszej umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
6. Strony niniejszej umowy nie mogą przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków z niej
wynikających, bez pisemnej zgody drugiej strony.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jedna dla
Wykonawcy.

………………..…………
ZAMAWIAJĄCY

…………………………….
WYKONAWCA
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Załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

w sprawie odbioru wyników pracy zgodnie z Umową z dnia …………………….
1. Wykonawca wykonał usługę, a Zamawiający przyjął ją bez zastrzeżeń stwierdzając, że usługa została
wykonana zgodnie z zawartą umową .x/ 2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do
wykonanej pracy x/ * niepotrzebne skreślić

Inne
wnioski
Zamawiającego:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Przedstawiciel Zamawiającego:

...............................................
Podpis

Przedstawiciel Wykonawcy:

………………………………………………
Podpis
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