Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
Wzór Umowy
Umowa
W dniu …. ………. 2017 r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie,
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, posiadającym NIP 526-17-25-466, REGON 012276098,
zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Grażynę Kierznowską – Główny Geodeta Kraju
Krzysztofa Podolskiego – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu
a
…………………., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,
zwanymi łącznie „Stronami”.
zawarta została umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest: organizacja Narady Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Geodetów Wojewódzkich oraz Szkolenia Rzeczników
i Komisji Dyscyplinarnych w Warszawie w terminie 11-12 grudnia 2017 r. dla 100 osób, zwana
w dalszej części „Przedmiotem Umowy”.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia liczby
uczestników Narady i Szkolenia do dnia 06.12.2017 r. Liczba uczestników nie może być
mniejsza niż 80 osób.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami oraz
wymaganymi zezwoleniami i koncesjami, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym
oraz wykwalifikowanymi pracownikami zdolnymi do należytego wykonania Przedmiotu
Umowy;
2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie Przedmiotu Umowy;
3) zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu staranności zgodnie
z art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.
§3
Wykonawca nie może powierzyć osobie trzeciej wykonania Przedmiotu Umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń w trakcie wykonywania
Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowania się do uwag i zastrzeżeń,
o których mowa w ust. 1.
3. Nie ustosunkowanie się przez Wykonawcę do uwag lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1,
jak również ich bezzasadne nieuwzględnienie, stanowi nienależyte wykonanie przedmiotu
Umowy
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§5
1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje
zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie brutto ……….. PLN (słownie: …………………….)
przy założeniu uczestnictwa 100 osób.
2. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników zryczałtowane wynagrodzenie za wykonanie
Przedmiotu Umowy zostanie pomniejszone za każdą osobę nie uczestniczącą o kwotę brutto
……… PLN (słownie: ……………………………….).
3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy stanowi kwotę wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w ust. 1, ewentualnie pomniejszoną o kwotę, o której mowa w ust. 2 przemnożoną przez ilość
odjętych uczestników Narady i Szkolenia, zakładając, że ostateczna liczba uczestników nie
może być mniejsza niż 80 osób.
4. Całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pokrywa wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
5. Po wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na kwotę, o
której mowa w ust. 3.
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 (słownie: czternastu) dni
od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto:
………………………………………………………………………………
7. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Zmiana numeru konta bankowego wymienionego w ust. 6 nie wymaga sporządzenia Aneksu
do Umowy lecz pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą
otrzymania przez Zamawiającego pisma dotyczącego tej zmiany.
9. Błędne wystawienie faktury spowoduje naliczenie ponownego, 14-dniowego terminu płatności
od czasu dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
10. Zamawiający oświadcza, iż nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
§6
Za szkody wyrządzone przez i z winy uczestników Narady i Szkolenia podczas wykonania
Przedmiotu Umowy odpowiadają bezpośrednio uczestnicy. Wykonawca zobowiązuje się do
zapobiegania, w miarę możliwości takim przypadkom oraz do powiadomienia Zamawiającego,
gdyby taki przypadek został zauważony w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy.
§7
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości:
1) 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy
lub jej wypowiedzenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy do dnia 04.12.2017 r.;
2) 50 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1, w przypadku niewykonania Umowy
bądź odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy po dniu 30.11.2017 r.;
3) 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania
przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, za każdy przypadek nienależytego wykonania.
2. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przenoszącego zastrzeżone kary umowne.
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3. Zamawiający może dochodzić kary umownej, bez konieczności wykazywania poniesionej

szkody.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1. będą potrącane z należnego Wykonawcy

wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia
będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty,
w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.
§8
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do
niewykonania Przedmiotu Umowy dojdzie na skutek wystąpienia siły wyższej. W takim
przypadku Wykonawca bierze na siebie obowiązek możliwie najszybszego powiadomienia
Zamawiającego o powstałej sytuacji i zaproponowaniu alternatywnych rozwiązań.
§9
Ewentualne spory związane z realizacją Umowy będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§ 11
1. Strony ustalają, iż do kontaktów w sprawach związanych z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy Strony wyznaczają wymienione poniżej osoby:
1) ze strony Zamawiającego:
Julia Kurpiewska julia.kurpiewska@gugik.gov.pl, tel.: 22 563 13 37
Jolanta Plieth-Cholewińska jolanta.cholewinska@gugik.gov.pl, tel.: 22 563 13 30;
2) ze strony Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………..
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 13
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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