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Umowa nr IP.2611.18.2016 
 

W dniu …. ………. 2016 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: 

 

Aleksandrę Jabłonowską – p.o. Główny Geodeta Kraju 

Krzysztofa Podolskiego  – Dyrektora Biura Obsługi Urzędu 

 

a 

 

……………………………………….., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

 

reprezentowanym przez 

 

………………………. – …………………………………. 

 

zwanymi łącznie „Stronami”. 

 

zawarta została umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest  organizacja Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w dniach 8 – 9 

grudnia 2016 r. dla 80 osób, zwana w dalszej części „Przedmiotem Umowy”. 

2. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni salę konferencyjną oraz 

obsługę cateringową dla 80 osób zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. 

3. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

4. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do zmniejszenia liczby 

uczestników Posiedzenia do dnia 6 grudnia 2016 r. Liczba uczestników nie może być 

mniejsza niż 60 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 

1. Wykonawca nie może powierzyć osobie trzeciej wykonania Przedmiotu Umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę, z uwzględnieniem ust. 1, wykonania 

zobowiązań stanowiących Przedmiot Umowy osobom trzecim, Wykonawca odpowiada za 

działania lub zaniechanie działań osób trzecich jak za swoje własne.  
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§ 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. 

 

§ 5 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje 

zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie netto …………… PLN  (słownie:  dwadzieścia 

siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote zero groszy) plus należny podatek od towarów i 

usług (VAT) w kwocie ……………. PLN (słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści 

siedem złotych dwadzieścia sześć groszy), z wyszczególnieniem: 

 

usługi 8% VAT - …………. zł netto + ………….. zł  

usługi 23% VAT - ………… zł netto + …………. zł 

 

Łącznie netto = ………. zł 

VAT = ………………... zł 

RAZEM = …………… PLN brutto (słownie: ………………………………………..), 

przy założeniu uczestnictwa 80 osób. 

2. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników zryczałtowane wynagrodzenie za wykonanie 

Przedmiotu Umowy zostanie pomniejszone za każdą osobę nie uczestniczącą o kwotę netto 

……. PLN (słownie: ………………..) plus należny podatek od towarów i usług w 

wysokości 8% w kwocie ….. PLN (słownie: ………….), to jest łączną 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 Posiedzenia, zakładając, że ostateczna liczba uczestników 

nie może być mniejsza niż 60 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. 

 

§ 6 

Za szkody wyrządzone przez i z winy uczestników Posiedzenia 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 

przez Wykonawcę do dnia 1 grudnia  2016 r.; 
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2) 50 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1, w przypadku niewykonania Umowy 

bądź odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę po dniu 1 grudnia 2016 r.; 

3) 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, za każdy przypadek nienależytego wykonania. 

2. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przenoszącego zastrzeżone kary umowne. 

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: ………………………….. 

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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Załącznik nr 1 do Umowy nr IP.2611.18.2016 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje organizację Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w dniach 8 – 9 

grudnia 2016 r., w szczególności: 

 

1) zapewnienie w terminie 8-9 grudnia 2016 r. sali konferencyjnej dla maksymalnie 80 osób  

w odległości maksymalnie 30 km od Dworca Centralnego w Warszawie; 

2) zapewnienie dostępu do bezpłatnego bezprzewodowego Internetu we wszystkich wykorzystywanych 

pokojach;  

3) zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników w dniach 8-9 grudnia 2016 r.; 

4) zapewnienie w dniach 8-9 grudnia 2016 r. w tym samym obiekcie zamykanej sali konferencyjnej dla 

80 osób w ustawieniu teatralnym, o wysokości minimum 3 metrów wysokości w najniższym punkcie, 

wyposażonej w stałą klimatyzację, ekran o wymiarach minimum 2 x 3 metry (preferowany wysuwany 

z góry), rzutnik multimedialny, komputer/laptop kompatybilny z rzutnikiem i wyposażony w 

oprogramowanie umożliwiające realizację prezentacji podczas konferencji,  nagłośnienie sali, 4 

mikrofony bezprzewodowe do jednoczesnego wykorzystania, dostęp do Internetu bezprzewodowego 

dla wszystkich uczestników oraz przy stole prezydialnym dla 5 osób i na mównicy; 

5) zapewnienie miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej, gdzie w trakcie przerw  

w szkoleniu będzie serwowana ciągła przerwa kawowa dla 80 osób jednocześnie w dniu 8 grudnia w 

godzinach 10:00 – 17:00, w dniu 9 grudnia w godzinach 8:30 – 14:00. 

6) Zapewnienie sali konferencyjnej dla maksymalnie 30 osób w ustawieniu teatralnym, o wysokości 

minimum 3 metrów wysokości w najniższym punkcie, wyposażonej w stałą klimatyzację, ekran  

o wymiarach minimum 2 x 3 metry (preferowany wysuwany z góry), rzutnik multimedialny, 

komputer/laptop kompatybilny z rzutnikiem i wyposażony w oprogramowanie umożliwiające 

realizację prezentacji podczas konferencji, dostępnej w dniu 8 grudnia w godzinach od 15:30 do 

19:30.  

7) zapewnienie noclegu w pokojach 1 osobowych dla 80 osób ( nocleg z dnia 8 na 9 grudnia 2016 r.) 

ze śniadaniem; 

8) W trakcie przerw kawowych Wykonawca zapewni trzy rodzaje przekąsek oraz kawę, herbatę, wodę 

mineralną gazowaną i niegazowaną oraz soki 100% (minimum dwa rodzaje serwowane  

w dzbankach); 

9) zapewnienie restauracji lub osobnej sali w budynku, w którym znajduje się sala konferencyjna,  

w której serwowany będzie lunch bufetowy z miejscami do siedzenia dla 80 osób jednocześnie  

w dniach 8-9 grudnia 2016 r. Wykonawca zapewni minimum jedną zupę, cztery dania główne – 

ciepłe, w tym jedno wegetariańskie (dopuszczalne danie rybne), trzy rodzaje dodatków, minimum 

cztery sałatki, minimum trzy rodzaje deseru oraz napoje jak w przypadku przerwy kawowej; 

10) zapewnienia restauracji lub osobnej sali w budynku, w którym znajduje się sala konferencyjna,  

w której serwowana będzie kolacja bufetowa z miejscami do siedzenia dla 80 osób jednocześnie  

w dniu 8 grudnia 2016 r. Wykonawca zapewni gorący bufet z minimum trzema daniami gorącymi z 

dodatkami, w tym jedno danie wegetariańskie, bar sałatkowy, minimum trzy rodzaje deseru, zimne i 

gorące napoje; 

11) zorganizowanie w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej lub lobby stoiska recepcyjnego 

dedykowanego tylko dla uczestników szkolenia z dostępem do prądu i Internetu od  

8 grudnia br. od godziny 8:00 do 9 grudnia br. do godziny 14:00; 

12) zapewnienie oznakowania informacyjnego o spotkaniu w lobby obiektu i przy sali konferencyjnej; 

13) zapewnienia możliwość umieszczenia rollupów lub bannerów w sąsiedztwie stoiska recepcyjnego, 

lub bezpośrednim sąsiedztwie sali obiekcie na czas trwania spotkania; 

14) zapewnienie transportu autokarem/mi w dniu 8 grudnia dla max. 50 osób z Warszawy (Dworzec 

Centralny) do miejsca, w którym odbywać się będzie Posiedzenie i powrotny w dniu 9 grudnia 2016 

r.; 

15) zapewnienia wszystkich niezbędnych usług w obiekcie, w którym odbędzie się Posiedzenie. 
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