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Załącznik nr 4 do SIWZ 10/PN/Adm/2013

Wzór Umowy
do przetargu nr 10/PN/Adm/2013
na kompleksową organizację Warsztatów „Modelowanie przepływów wielofazowych w
układach termochemicznych” połączonych ze Szkołą Letnią „Experimental Methods
for Multiphase Flows”

Zawarta w dniu ........................ 2013 roku w Gdańsku
pomiędzy:
Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w
Gdańsku, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk reprezentowanym przez:
Jana Kicińskiego – z-cę dyrektora,

zwany dalej „Zamawiającym”
oraz
........................................................................................................................................
z siedzibą w ......................................... zarejestrowanym w ................................. nr rej.
................................................................, nr NIP .................................................
reprezentowanym przez :
1.....................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................
zwanym dalej ,, Wykonawcą "
który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zmianami) pn. nazwą
Kompleksowa organizacja Warsztatów „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach
termochemicznych” połączonych ze Szkołą Letnią
„Experimental Methods for Multiphase Flows”
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§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamówienie na kompleksową
organizację Warsztatów „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach
termochemicznych” połączonych ze Szkołą Letnią „Experimental Methods for
Multiphase Flows”
Zwaną dalej „konferencją”
obejmujące:
1. Obsługę techniczną konferencji: przygotowanie Sali wykładowej oraz miejsca
na czasowe umieszczenie posterów konferencyjnych;
2. Obsługę gastronomiczną;
3. Usługę hotelarską.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr. 5 do SIWZ – SOPZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oferty zgodnie z przedstawioną ofertą w
postępowaniu 10/PN/Adm/2013.

§2
1. Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2013 roku w miejscu wskazanym w
ofercie Wykonawcy.
2. Zamawiający oświadcza, że w imprezie weźmie udział około 60 osób, dokładna ilość
uczestników znana będzie po przyjęciu zgłoszeń nie więcej jednak będzie to nie mniej niż
50 osób a nie więcej niż 70 osób.
3. Minimalna ilość uczestników imprezy nie może być mniejsza niż 50 osób, jednak
Zamawiający zastrzega, iż z ważnych powodów liczba uczestników może ulec
zmniejszeniu.
§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1
cenę brutto: .............................................. PLN za jedną osobę uczestniczącą w konferencji.
słownie...........................................................................................
w tym kwota podatku VAT wynosi …………..…. PLN,
2. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (zakładając maksymalną
ilość uczestników tj. 70 osób) to:
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cena brutto: .............................................. PLN
słownie...........................................................................................
w tym kwota podatku VAT wynosi …………..…. PLN,
3. Wynagrodzenie podane w ust.1 jest zgodne ze złożoną ofertą i obejmuje wszystkie
elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu Umowy i
które zostały określone w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu
Umowy jest podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony Umowy, protokół odbioru.
5. Fakturę VAT dokumentującą wykonanie przedmiotu Umowy należy wystawić – nie
wcześniej niż po dniu podpisania przez strony Umowy protokołu odbioru końcowego na:
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14
NIP: 584-035-78-82
6. Zapłata wynagrodzenia objętego treścią faktury, o jakiej mowa w ust. powyżej, nastąpi
przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowej pod względem formalnorachunkowym faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej treści.
7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważać się będzie dzień obciążenia
rachunku Zamawiającego.
8. Ceny jednostkowe na fakturze VAT winny być zgodne z cenami z formularza ofertowego
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przygotowania usługi gastronomicznej,
b) zabezpieczenia logistycznego zgodnego z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez
Zamawiającego, w tym sal konferencyjnych
c) inne niezbędne czynności wcześniej ustalone z Zamawiającym.
d) Zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc noclegowych.
2. Wykonawca zapewni noclegi w pokojach o standardzie przynajmniej 3-gwiazdkowym.
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość rezygnacji z zarezerwowanych, a
niewykorzystanych miejsc noclegowych (dób hotelowych) nie później niż na 3 dni
przed rozpoczęciem Konferencji, tj. do 17 czerwca 2013r.
4. Dokładną liczbę osób, które będą korzystać z noclegu, Zamawiający przekaże
Wykonawcy na tydzień przez Konferencją.
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5. Szczegółowy zakres usługi oraz cenę strony ustalą w załączniku nr 1 do umowy,
który będzie stanowił integralną część umowy nie później niż na 7 dni przed terminem
konferencji.
§6
1. Wykonawca gwarantuje, że w czasie trwania imprezy organizowanej na rzecz
Zamawiającego nie będzie odbywać się inna impreza mogąca powodować
zakłócenie konferencji
2. Strony zgodnie oświadczają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody
wyrządzone osobom trzecim na skutek działania lub zaniechania uczestników
szkolenia jak również za szkody wyrządzone uczestnikom szkolenia z przyczyn
obciążających Wykonawcę (działania i zaniechania).
3. Zamawiający oświadcza, że odpowiedzialnością za zniszczenie mienia Wykonawcy,
spowodowane świadomym działaniem uczestników konferencji, Wykonawca obciąży
osobę winną spowodowania szkody a nie Zamawiającego.
§7
1. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca dokona zapłaty na rzecz Zamawiającego kary
umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy.
2. W przypadku braku realizacji któregokolwiek ze świadczeń wskazanych w umowie,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto
umowy za każdorazowy brak któregokolwiek ze świadczeń.
3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych w wysokości przenoszącej wysokość zastrzeżonych kary umownych.
§8
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji imprezy z ważnych powodów
po uzgodnieniu między stronami.
2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i jest
możliwa jedynie w wypadkach określonych w art. 144 ustawy prawo zamówień
publicznych.
3. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być
interpretowana.
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4. Ewentualne spory, mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego według prawa polskiego.
5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji umowy, Zamawiający
dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji
wierzytelności wynikających z Umowy, przysługujących mu względem Zamawiającego
na osoby trzecie.
7. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część Umowy.
8. 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 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania - do dnia odstąpienia części Umowy.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień albo, gdy
Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z póź. zmianami) oraz kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem przepisów
art. 139 – 151 Ustawy – Pzp.
11. Umowa sporządzona została w dwóch
przeznaczenie po jednym dla każdej ze stron

….................................................
Zamawiający

jednobrzmiących

egzemplarzach

z

...................................................
Wykonawca
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