
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z 
późn. zm.) 

§1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest organizacja Gali wręczenia Certyfikatów Polskiej Organizacji 

Turystycznej, w tym wynajem sal konferencyjnych oraz usługi cateringu. 

2. Gala wręczenia Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej wymieniona w ust.l 

niniejszego paragrafu, zostanie zrealizowana w zakresie zgodnym ze Szczegółowym 

Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej SOPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia .................. r., stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy 

oraz postanowieniami umowy. 

§ 2  
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca niniejszym podejmuje się organizacji Gali wręczenia Certyfikatów Polskiej 

Organizacji Turystycznej, w tym wynajmu sal konferencyjnych oraz usługi cateringu, w 

terminie wynikającym z SOPZ, w tym zapewnienia pełnej obsługi realizacyjnej wszystkich 

działań, wynikających z Przedmiotu umowy, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w SOPZ 

oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową w zakresie organizacji konferencji, 

cateringu, doświadczoną zawodowo kadrę oraz przygotowanie techniczne, jak również 

zaplecze organizacyjne, umożliwiające prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy, w tym 

w terminach określonych w umowie. 

3. Wykonawca podejmuje się świadczenia usług na najwyższym, profesjonalnym poziomie, 

zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z interesami 

Zamawiającego oraz dołoży wszelkich starań do efektywnego i należytego zrealizowania 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca przy wykonywaniu umowy będzie działać z należytą starannością w 

rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, mając na uwadze przede wszystkim 

zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji umowy ważnej 

polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem umowy na kwotę minimum  .............  zł brutto. Certyfikat ubezpieczeniowy 
powinien być przedłożony Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 



§ 3  

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar 

umownych: 

a) za niedotrzymanie terminu wykonania całości lub poszczególnych części Przedmiotu 

umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy tj. terminów wskazanych w pkt 2 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego integralną część umowy 

- w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.l umowy - /a 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem lit. c); 

b) za niewykonanie lub niezgodnie z postanowieniami pkt II oraz III SOPZ wykonanie 

obowiązków, o których mowa w § 1 i § 2 ust. 1 umowy -_w wysokości 5% kwoty 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy - za każdy niezrealizowany 

lub nienależycie wykonany element (każdą część Przedmiotu umowy, wskazaną 

szczegółowo w SOPZ tj. załącznik \-oraz w ofercie Wykonawcy); 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wskazanych w § 

5 ust.l lit.a) lub b) umowy - kwotę w wysokości 40 % kwoty wynagrodzenia brutto, o 

któryip mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Naliczenie oraz zapłata kar umownych nie zwalniają Wykonawcy z wykonania zobowiązań 

określonych umową. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wszelkich 

należności przysługujących mu od Zamawiającego. 

4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych w 

umowie. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Kary umowne sumują,się. 

§ 4  

Procedury płatności 

1. Z tytułu należytej realizacji całości Przedmiotu umowy. Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w kwocie nie wyższej niż  ...................................... (słownie: .......................  

 ....................................................................................................................... ) złotych 

brutto, z zastrzeżeniem możliwości zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z § 3 ust. 3 

umowy. 

.3. Wynagrodzenie wypłacone będzie Wykonawcy po należytym wykonaniu całości 

Przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu 

faktury VAT wraz z protokołem odbioru, podpisanym bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy: 

.................................................................... , w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury 

przez Zamawiającego. Wynagrodzenie zostanie obliczone zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

stanowiącą załącznik nr ....do umowy, jako iloczyn ceny za jedną osobę oraz łącznej liczby 

uczestników. 

3. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę będzie 

podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa powyżej 

w ust. 2. potwierdzający należytą organizację wydarzenia i wykonanie przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy, w tym sale konferencyjne oraz catering. 

4. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 



§5 

Odstąpienie od umowy 

1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w przypadkach przewidzianych 

przepisami Kodeksu cywilnego, a także gdy: 

a. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, w szczególności 

przekracza terminy wskazane w pkt 2 SOPZTÍ 

b Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, a w 

szczególności z warunkami opisanymi w pkt II oraz III SOPZ, stanowiącymi załącznik nr 1 

do niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania i 

wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, c. wystąpi istotna zmiana 

okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2.  Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, 

w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z okoliczności 
opisanych w ust.l, uprawniających Zamawiającego do wykonania prawa odstąpienia. 

§ 6  

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 

a) konieczności przedłużenia terminu umownego wykonania zamówienia z powodu: 

• działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, np. klęski 

żywiołowej lub strajku; nie uważa się za wyjątkowe takich zdarzeń lub 

okoliczności, które przy uwzględnieniu Przedmiotu zamówienia, powinny być 

przez Wykonawcę normalnie brane pod uwagę, 

• przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń 

gospodarczych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; 

• ewentualnej zmiany terminów wydarzenia określonych w SOPZ, z uwagi na 

okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie, na podstawie posiadanej w 

momencie podpisywania umowy wiedzy, przewidzieć. 

b) konieczności zmiany terminu umownego lub harmonogramu realizacji Przedmiotu 

umowj' z powodu: 
• zmiany przepisów, które skutkują zmianą sposobu realizacji zamówienia, 
• konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych. 
• innych okoliczności, na które Zamawiający nie miał wpływu. 

2. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu Stron, wyrażona na 

piśmie pod rygorem nieważności, na dokonanie takiej zmiany w formie aneksu do Umowy. 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej 

w zakresie innym, niż wskazał to w ofercie, ani przenieść na nią swoich wierzytelności 

wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności.za działania i zaniechania osób trzecich Wykonawca odpowiada jak za własne 
działania i zaniechania. 



 

1. Spory wynikłe w czasie realizacji urnowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Integralną część umowy stanowią następujące Załączniki: 

a) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

b) Oferta Wykonawcy, 

c) Wzór protokołu odbioru 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA 


