BS/ZOP/AF/203/02/2014
Organizacja konferencji szkoleniowej na terenie województwa zachodniopomorskiego dla beneficjentów
WFOŚiGW w Szczecinie współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy
Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.
U M O W A N R ..................
zawarta w Szczecinie w dniu.........................2014 r. pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3
(NIP 851 - 00 - 10 - 504), reprezentowanym przez:
Jacka Chrzanowskiego - Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
......................................................... ,
prowadzącym
działalność gospodarczą
pod firmą/nazwą: ……………………………………………………..
(NIP
)
reprezentowaną przez: ………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu w wyniku przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1.

2.

3.

1.
2.

§ 1.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji szkoleniowej na terenie województwa
zachodniopomorskiego dla beneficjentów Zamawiającego współfinansowanej ze środków
Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w dniach 10 -12.12.2014 r.
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie realizacji zamówienia 10.12.2014 r. od godz. 12:00 ( przyjazd uczestników spotkania
do hotelu i zakwaterowanie); Zakończenie realizacji zamówienia - 12.12.2014 r. do godz. 15:00
(wykwaterowanie uczestników i opuszczenie hotelu)
Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz terminy wykonania poszczególnych elementów
przedmiotu umowy stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

§ 2.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożonej ofercie.
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
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§ 3.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców w całym
zakresie przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za działanie podwykonawców w pełnym
zakresie, jak za działanie własne.

1.

§ 4.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
……………………zł brutto (słownie: ………………………….)

2.

płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie
14 dni od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
Zamawiający
zapłaci
Wykonawcy
zaliczkę
na
poczet
organizacji
konferencji
w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanej w § 4 pkt. 1 tj. kwotę ……………. zł brutto
do dnia 21.11.2014 r.

3.

4.

5.
6.

Pozostała do zapłaty część wynagrodzenia będzie wypłacona po odliczeniu kwot zaliczek,
o których mowa w § 4 pkt. 2, zgodnie z kalkulacją zawartą w załączniku nr 1 do SWIZ. Łączna
wartość wynagrodzenia brutto nie może przekroczyć całkowitej sumy wynagrodzenia zawartej
w ofercie Wykonawcy zawartej w załączniku nr 1 do SWIZ.
Za wykonanie przedmiotu umowy bądź poszczególnych elementów przedmiotu umowy uznaje się
dzień podpisania protokołu odbioru sporządzonego przez Zamawiającego i stwierdzającego
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia", który
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, będący integralną częścią umowy.
Protokół sporządza się w terminie do 7 dni od dnia zrealizowania umowy.
Protokół powinien zawierać co najmniej:
datę i miejsce jego sporządzenia,
2) oświadczenie
Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do
wykonania przedmiotu umowy,
Podstawą wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest podpisany przez Strony bez zastrzeżeń
protokół odbioru.
1)

7.

§ 5.
1. W wypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy,
w szczególności stwierdzenie zastrzeżeń przez Zamawiającego, co do wykonania przedmiotu
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 10 %
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa jest § 4 ust 1. Kara umowna może być potrącona
przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokryje całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa jest § 4 ust 1, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego złożenia. Zamawiający
może odstąpić od realizacji zamówienia, w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia. Podstawą do określenia
należnego
Wykonawcy
wynagrodzenia
będzie
stopień
realizacji
zamówienia
oraz
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udokumentowanie kosztów poniesionych przez niego, a zaangażowanych w celu należytego
przygotowania do wykonania umowy.

1.
2.

§ 6.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian
w umowie zawartej z Wykonawcą, w zakresie:
1) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) stawki podatku od towarów i usług VAT;

3) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) zwiększenia ilości osób uczestniczących w konferencjach, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, co przełoży się na zwiększenie wynagrodzenia za
organizację poszczególnych konferencji, o których mowa w § 1 pkt. 1 o maksymalnie 20%
wynagrodzenia brutto.
1.
2.
1)

3.

1.
2.

3.

§ 7.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których
będzie miał dostęp w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
Zamawiający wyznacza następujące osoby:
Monika Bochenko, e-mail monika.bochenko@wfos.szczecin.pl, tel. 91 486 15 56 wew. 129:
tel. kom. 662 081 181
Anna Fleming-Uss , e-mail anna.fleming@wfos.szczecin.pl , tel. 91 486 15 56 wew. 117 ;
Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
Wykonawca wyznacza następujące osoby:
1) ........................................e-mail ............................................ , tel. 91 ..................... ; tel. kom.

§ 8.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego jej
wykonywania, a w szczególności wykonywania umowy niezgodnie z „Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia", który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, będący integralną częścią umowy.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

4. Spory powstałe w związku z wykonywaniem lub wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.
Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami,
2. Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

