ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR …./2018
zawarta w dniu ................... 2018 r., w Warszawie
pomiędzy:
POLSKĄ IZBĄ MOTORYZACJI z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000114514, NIP 521-108-50-36, REGON 010919327
zwaną w dalej: „ZAMAWIAJĄCYM”,
reprezentowaną przez: Romana Kantorskiego – Prezesa Izby
Bożenę Oleksy – Wiceprezesa Izby
a
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
zwaną/zwanym dalej: „Wykonawcą”,
razem zwanymi dalej „Stronami”.
Niniejszą umowę zawarto z wyłączeniem stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych, gdyż wartość umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 EURO.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia jednej sali szkoleniowej dla max.
48 osób na 1 dzień (8 godzin), 2 sal warsztatowych dla 24 osób ( po 12 uczestników na salę), przerw
kawowych, obiadów dla 72 uczestników, kolacji dla 45 osób, noclegu ze śniadaniem dla 45
uczestników, materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis) dla 60 uczestników oraz materiałów
szkoleniowych (teczka, notes, długopis, pendrive) dla 12 uczestników w związku z organizacją w
Warszawie spotkania informacyjnego/warsztatowego dla 72 potencjalnych beneficjentów.
2. Spotkania informacyjne/warsztatowe dla potencjalnych beneficjentów zostaną zrealizowane w dniu
10.11. 2018 r. oraz 17.11.2018 r. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, będący integralną częścią umowy.
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§2
Wykonawca zobowiązuje się do wynajęcia sali konferencyjnej oraz 2 sal warsztatowych z
wyposażeniem technicznym i multimedialnym oraz usługą gastronomiczną, zgodnie z wymogami OPZ
oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy mając na względzie interes i dobre imię
Zamawiającego, jak również z należytą starannością, terminowo i zgodnie z wymogami prawnymi oraz
w porozumieniu z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zadanie będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej przepisów wykonawczych.
Zamawiający oświadcza, że spotkania informacyjne/warsztatowe są współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej
się gospodarki a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie uczestników spotkania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i do stosowania przepisów szczególnych oraz
dokumentów programowych, jak również do oznakowania pomieszczeń, w których będą odbywać się
spotkanie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości i nie
istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego
wykonanie.
7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiającego.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wynajęcie sali konferencyjnej oraz 2 sal warsztatowych z
wyposażeniem technicznym i multimedialnym oraz usługą gastronomiczną w związku
z organizacją w Warszawie spotkania informacyjnego/warsztatowego dla potencjalnych beneficjentów
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………………..……..zł netto (słownie:
………………………………. netto), powiększonej o należny podatek VAT obliczony według stawki
obowiązującej
w
momencie
powstania
obowiązku
podatkowego
w wysokości ……….……, co stanowi kwotę …………………… zł brutto (słownie:
………………………….………brutto).
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, przekazując należność
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie faktury wystawionej zgodnie z poniższymi
danymi:
Polska Izba Motoryzacji
ul. Grażyny 13
02-548 Warszawa
NIP: 521-108-50-36
REGON: 010919327
- w terminie do 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie zaakceptowany przez
Zamawiającego protokół odbioru, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
5. Strony zgodnie stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytułu wykonania obowiązków wynikających z umowy.
6. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie Wykonawcy jest współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej
się gospodarki a Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie uczestników spotkania.
7. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów
i podanych wysokościach:
 Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy kary umownej:
 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia netto
 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto,
za każdy dzień zwłoki;
 Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto.
 Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty.



Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach
ogólnych.

§5
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty i podejmowane uzgodnienia będzie: Monika
Gołoś, adres mailowy: sekretariat@pim.org.pl
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakty i podejmowane uzgodnienia będzie: …………..,
adres elektroniczny ………….
3. Strony uzgodniły, że dopuszczalne formy przekazywania informacji to: poczta elektroniczna, fax lub forma
pisma przekazanego pocztą. Wyklucza się możliwość przekazywania zleceń lub zadań drogą ustną lub
telefoniczną bez pisemnego potwierdzenia/opisu.
§6
1. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że dotyczące go dane, w tym dane osobowe (imię
i nazwisko/nazwa), data umowy, jej przedmiot, numer, data obowiązywania oraz wartość umowy brutto
mogą zostać udostępnione na stronie internetowej Polskiej Izby Motoryzacyjnej.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 zostaną udostępnione w trybie i na podstawie ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
§7
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych.
2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
 zmian organizacyjnych stron, w sytuacji wystąpienia okoliczności uzasadniającej
wprowadzenie takich zmian;
 terminów realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, w przypadku gdy wystąpi sytuacja, że Wykonawca w okresie przewidzianym
na realizację zamówienia, nie mógł prowadzić prac związanych z przedmiotem zamówienia i w
związku z tym wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia;
3. Przewidziane w ust. 1 i 2 okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie
Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek.
4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy:
 zmiana nr rachunku bankowego;
 zmiana danych teleadresowych.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu
następujących okoliczności:
 Wykonawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu Umowy, w terminach określonych na
podstawie niniejszej Umowy;
 Wykonawca stał się niewypłacalny, zostało wszczęte postępowanie układowe lub likwidacyjne
wobec Wykonawcy lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub wszczęto wobec
niego postępowanie egzekucyjne.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy. Strony Umowy dokonają oceny stanu zaawansowania realizacji przedmiotu
Umowy w protokole rozliczeniowym, który będzie stanowił załącznik do faktury końcowej VAT Wykonawcy.
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§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu
Stron.
W razie zaistnienia 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 Powyższe nie nakłada na
Zamawiającego obowiązku zapłaty kary, o której mowa w § 4 ust. 1, pkt. 2.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy z dnia ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz inne przepisy szczególne.
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze
wzajemnych uzgodnień, a w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w tym trybie, w terminie 30
dni, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Integralną część umowy stanowią załączniki do niniejszej umowy.

Sprawdzono pod względem legalności, celowości i gospodarności.

Zamawiający

Wykonawca

.......................

......................

Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – kopia Oferty Wykonawcy
Załącznik nr 3 – wzór protokołu z realizacji przedmiotu umowy

