-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 4 – projekt umowy
UMOWA nr .......................
zawarta w dniu ……… …..r. w Hajnówce pomiędzy Starostwem Powiatowym w Hajnówce,
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP, REGON
reprezentowanym przez Włodzimierza

Pietroczuka- Starostę Hajnowskiego,

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a
Wykonawcą - ……………………………
NIP : ………………………. REGON : ………………………
z siedzibą -.………………………………
reprezentowanym przez:
...........................................................................................................................................
wpisanym do .............. pod numerem ……………. , zwanym w dalszej treści umowy
Wykonawcą.
W wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została
zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług facylitatorskich podczas spotkań
Platformy Dialogu i Współpracy oraz spotkań Rady Programowej realizowanych w
ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu
Puszczy Białowieskiej”, zgodnie z załącznikiem nr 1 (opis przedmiotu zamówienia,
formularz cenowy) do niniejszej umowy na wartość PLN brutto: …............, zgodnie z
kryteriami podanymi w ofercie.
2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy.
3. Rozliczenia będą dokonywane każdorazowo po wykonaniu usługi za przeprowadzone
spotkanie.
4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest wykonanie usługi, prawidłowe wystawienie i
dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT.
5. Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie podpisane przez obie strony umowy pisemne
potwierdzenie wykonania usługi.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem w terminie 14 dni, od daty
otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto podane przez Wykonawcę.
7. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia
przelewu.
8. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie
środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej .

1

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy udziale osób wskazanych w
ofercie.
2. Ewentualna zmiana składu osobowego zespołu trenerów, a w szczególności dodanie
nowych trenerów może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca
zapewni osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż odpowiednie wymagania
określone w SIWZ.
3.
Wykonawca
oświadcza,
że
dysponuje
odpowiednim
potencjałem
techniczno-organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i
doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem terminów
oraz z najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą
zawodową.
§ 3.
1.
Usługi będą świadczone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2.
Miejsce i termin wykonywania usług będą każdorazowo uzgadniane przez
Zamawiającego z Wykonawcą, najpóźniej 21 dni przed planowaną datą spotkania Platformy
Dialogu i Współpracy oraz Rady Programowej.
3.
Wykonawca, każdorazowo, minimum 2 tygodnie przed spotkaniem, przedstawi do
Biura projektu propozycję planu spotkania.
1.

1.

2.
3.
4.

§4.
Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem umowy Strony wyznaczają:
1) ………………………, tel. …………... fax ………………… - ze strony Wykonawcy,
2) .………………………, tel. …………... fax ……………… - ze strony Zamawiającego.
§5.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia brutto całej umowy,
2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadku 3 krotnego naruszenia
przez Wykonawcę postanowień umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
brutto całej umowy,
Za niezgodne z umową świadczenie usługi – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia
brutto przysługującego za daną usługę, za każde stwierdzone uchybienie.
Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z jego wynagrodzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6.
W przypadku nie zrealizowania usługi lub nieprawidłowym, w rozumieniu Zamawiającego,
zrealizowaniu usługi, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, zachowując uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej.
§ 7.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy,
wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze w przypadkach:
1) zmiany terminu świadczenia usługi lub miejsca,
2) w przypadku zdarzeń losowych takich jak choroba Wykonawcy,
3) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, bądź jakiejkolwiek innej należności
publicznoprawnej, bądź innego prawem określonego składnika cenotwórczego
wpływającego na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego,
4) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych
następującymi okolicznościami: zmiany dotyczące danych obydwu stron umowy, w
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tym zmiana osoby reprezentującej, zmiany teleadresowe, zmiany w nazwie firmy,
zmiany rachunku bankowego, itp., przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do
zmian podmiotowych.
2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia
na piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z przedstawieniem zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 1.
§8
Wielkości zamówienia określone przez Zamawiającego są maksymalne. Mogą ulec zmianie w
trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania ilości
godzin usługi facylitatorskiej zawartych w ofercie cenowej, która stanowi integralną część
umowy. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą
przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z niektórych pozycji zamówienia, w
sytuacjach tego wymagających, w tym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
§ 10.
1. W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych, tj.
ewentualnego połączenia się z innym podmiotem gospodarczym bądź likwidacji, jest on
zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni przed
planowaną zmianą.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości.
§ 11.
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ................ do 31.12.2014 r.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić :
a) bez wypowiedzenia, w przypadku niezrealizowania poszczególnej usługi,
b) z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewłaściwego
realizowania (w ocenie Zamawiającego) przez Wykonawcę warunków niniejszej
umowy.
§ 12.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego, a
ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
Zamawiającego po wykorzystaniu postępowania ugodowego.
2. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.
SIWZ i oferta przetargowa stanowią integralną część umowy.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki: Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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