Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

--WZÓR-UMOWA NR ……………………………………..
zawarta w dniu ………………………………..
pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, numer NIP 727-27-55-012, zwanym dalej w treści Umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………..
a:
…………………………………………………………………………………zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………..
o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Niniejszą Umowę strony zawierają na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz.1579 z późn. zm.).
2. Przedmiotem Umowy jest organizacja konferencji wraz z obsługą cateringową - w zakresie
zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
3. Konferencja zostanie zorganizowana w okresie od 01.03.2018r. do 31.03.2018r. w miejscu :
……………………………………………………………………… - zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia…………….
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do Umowy, który
stanowi integralną część Umowy.
5.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach :
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa Zmniejszenie
emisyjności z gospodarki Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 Umowa o dofinansowanie Nr
POIS.01.03.03-00-0001/15 z dn. 03.03.2016 r. projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia
doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie
efektywności energetycznej i OZE”.

§2
Wynagrodzenie, warunki płatności
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie
maksymalne
wynagrodzenie
w
kwocie
brutto
…………………………zł
(słownie:……………………………………………). Rzeczywista wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy nie może przekroczyć wskazanej powyżej kwoty.
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1) Rzeczywista wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona jako suma :
a) wynagrodzenia za organizację konferencji wynoszącego ………..zł netto , powiększonego o
podatek VAT w wysokości ………%, co stanowi łącznie kwotę brutto ……………zł
b) wynagrodzenia za obsługę cateringową stanowiącego iloczyn faktycznej ilości osób
(uczestników konferencji) i ceny jednostkowej za osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy, tj.
…………………………….zł/osobę (netto), powiększone o podatek VAT w wysokości …..%, co
stanowi łącznie kwotę brutto……..zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbędne koszty poniesione przez
Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty sali, koszty
zapewnienia wyposażenia, cateringu, sprzętu oraz wszystkie wymagane przepisami podatki
i opłaty.
3. Płatność nastąpi po wykonaniu całości usługi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru usługi
(bez uwag i zastrzeżeń).
4. Protokół odbioru, o którym mowa powyżej zawierający co najmniej oznaczenie Stron, miejsce i
datę sporządzenia protokołu, przedmiot odbioru, wyliczenie rzeczywistego wynagrodzenia,
potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia sporządzi
Zamawiający.
5. Faktura płatna będzie przelewem - w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez
Zamawiającego, na rachunek bankowy w niej wskazany.
6. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru jest
…………………………………………………
§3
Kary umowne
1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przysługują kary
umowne określone w ust. 2.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, przez co rozumie się niespełnienie
któregokolwiek z wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może
naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w §2 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek, przy czym łączna wysokość kar z tego
tytułu nie może przekroczyć 50 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§2 ust. 1 Umowy;
2) w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 50 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy.

2

3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na
zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, nawet niewymagalnego, na podstawie noty
księgowej obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania powstałe na skutek siły
wyższej.
§4
Przedstawiciele Stron
Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie obowiązków wynikających z Umowy są:
1)
ze strony Zamawiającego:
Telefon
Imię i nazwisko
Adres poczty elektronicznej
kontaktowy
………………………
2)

………………

……...............

ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko

……………………………

Telefon
kontaktowy
…………………..

Adres poczty elektronicznej
……………………………….

§5
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z treści niniejszej Umowy lub w związku z jej
wykonywaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego. Załącznik wymieniony w treści Umowy stanowi jej integralną część.
Wykonawca

Zamawiający
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