
Załącznik nr 6 

 

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG – dot. części I  

Ostateczna treść umowy moŜe ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień projektu 

umowy i SIWZ. 
 

Zawarta dnia ……………………….…….. w Krakowie w wyniku wyboru oferty w drodze przetargu 

nieograniczonego nr PN-27-2013 pomiędzy: 
 

Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A Krupkowskiego 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,  

z siedzibą: ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 

NIP 6750001857, REGON 000326374, 

reprezentowanym przez: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwany dalej „Zamawiającym” 
 

a 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..……..……..……………………………., 

z siedzibą: ……………………………..…………………………………………………………………………….…………………………….…., 

NIP ………………………………….………., REGON ………………………….….………., KRS ……………………………….………., 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………… PESEL  ………………………………………..………….…………………, 

zwany dalej „Wykonawcą”, 
 

zwane dalej „Stronami”  

 

§ 1 

1.  organizację międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej: „XII International Symposium on 

Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations (EPNM-2014)” 

organizowanej przez Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN – 

część I 
2.  Szczegółowy zakres świadczonych usług określa opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy, 

będące integralną częścią  niniejszej umowy.   

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować konferencję, o której mowa w § 1, w  hotelu  

………………….……….. w terminie …………….……………………. 

2..Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 30 dni przed rozpoczęciem konferencji przedstawić 

Zleceniodawcy do zatwierdzenia szczegółowe menu. 

3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z naleŜytą starannością i czuwania nad 

prawidłową realizacją zawartej umowy.  

 

§ 3 

1. Łączna liczba uczestników wyniesie maksymalnie 150 osób. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju i wielkości świadczonych usług. 

 

§ 4 

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy nie przekroczy kwoty brutto: ……………… PLN 

(słownie: ………………………………………………………..). 

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy wyliczone w następujący sposób: 



1) cena brutto - koszty stałe (min. obsługi konferencji z wynajmem sali) tj.  ……………………..… PLN; 

2) cena brutto za wyŜywienie według stawki za 1 osobę tj.  ……………………………PLN wskazaną 

w ofercie Wykonawcy, pomnoŜone przez faktyczną liczbę uczestników konferencji. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. NaleŜność, o której mowa w § 3 ust 1 zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od 

dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. 

2. Strony uzgodniły, Ŝe zaplata naleŜności będzie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze  …………………………………………………………………………………………………………..….., 

3. Strony postanawiają, Ŝe zapłata następuje w dniu obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku nieterminowej płatności naleŜności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki. 

 

§ 6 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych . 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 

1 za kaŜdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

3. JeŜeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 kodeksu cywilnego do 

wysokości poniesionej szkody.  

 

§ 7 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający moŜe odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku postanowienia 

o karze umownej nie mają zastosowania 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, Ŝe umowa podlega uniewaŜnieniu w części 

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.  

3. Dopuszcza się moŜliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 

w następującym zakresie:  

1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 

a)epidemią stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską 

Ŝywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,  

b)trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku podaŜy tych 

towarów lub innych przyczyn niezaleŜnych od oby stron umowy,  

c)następstwem okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się 

przypisać Zamawiającemu,  

d) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia.  

2) wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a)ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku 

konieczności wykonywania części zamówienia, 

b) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, 



4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złoŜenie wniosku przez stronę inicjującą 

zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeŜeli 

zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

§ 9 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy 

prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 dla Kupującego i 1 dla Sprzedawcy. 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 

Zamawiający Wykonawca 

 

 

 



Załącznik nr 7 

 

PROJEKT UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG – dot. części II  

Ostateczna treść umowy moŜe ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień projektu 

umowy i SIWZ. 
 

Zawarta dnia ……………………….…….. w Krakowie w wyniku wyboru oferty w drodze przetargu 

nieograniczonego nr PN-27-2013 pomiędzy: 
 

Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A Krupkowskiego 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,  

z siedzibą: ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 

NIP 6750001857, REGON 000326374, 

reprezentowanym przez: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwany dalej „Zamawiającym” 
 

a 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..……..……..……………………………., 

z siedzibą: ……………………………..…………………………………………………………………………….…………………………….…., 

NIP ………………………………….………., REGON ………………………….….………., KRS ……………………………….………., 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………… PESEL  ………………………………………..………….…………………, 

zwany dalej „Wykonawcą”, 
 

zwane dalej „Stronami”  

 

§ 1 

1.  organizację międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej: „XII International Symposium on 

Explosive Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations (EPNM-

2014)” organizowanej przez Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. Aleksandra 

Krupkowskiego PAN – część II 

2. Szczegółowy zakres świadczonych usług określa opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy, 

będące integralną częścią  niniejszej umowy.   

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować 3 imprezy towarzyszące przy międzynarodowej, 

czterodniowej konferencji naukowej zatytułowanej: „XII International Symposium on Explosive 

Production of New Materials: Science, Technology, Business and Innovations (EPNM-2014)” w terminie 

…………….……………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z naleŜytą starannością i czuwania 

nad prawidłową realizacją zawartej umowy.  

 

§ 3 

1. Łączna liczba uczestników wyniesie maksymalnie 150 osób. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju i wielkości świadczonych usług. 

 

§ 4 

1. Wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy nie przekroczy kwoty brutto: ……………… PLN 

(słownie: ………………………………………………………..). 

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy wyliczone w następujący sposób  



1) Cena brutto za rejs statkiem po Wiśle dla 1 osoby: ………………………….……………………………..……PLN 

pomnoŜone przez faktyczną liczbę uczestników. 

2) Cena brutto za  zwiedzanie Wawelu dla 1 osoby: ………………………….……………………………..……PLN 

pomnoŜone przez faktyczną liczbę uczestników 

3) Cena brutto za zwiedzanie kopalni w Wieliczce oraz uroczysty bankiet dla 1 osoby: 

………………………….……………………………..……PLN pomnoŜone przez faktyczną liczbę uczestników 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Ostateczna ilość uczestników poszczególnych imprez zostanie podana do 30 kwietnia 2014 r.  

 

§ 5 

5. NaleŜność, o której mowa w § 3 ust 1 zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od 

dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. 

6. Strony uzgodniły, Ŝe zaplata naleŜności będzie dokonana w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze  …………………………………………………………………………………………………………..….., 

7. Strony postanawiają, Ŝe zapłata następuje w dniu obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku nieterminowej płatności naleŜności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki. 

 

§ 6 

3. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych . 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 

1 za kaŜdy dzień zwłoki, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

3. JeŜeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 kodeksu cywilnego do 

wysokości poniesionej szkody.  

 

§ 7 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający moŜe odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym wypadku postanowienia 

o karze umownej nie mają zastosowania 

 

§ 8 

9. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 

10. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, Ŝe umowa podlega uniewaŜnieniu w części 

wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.  

11. Dopuszcza się moŜliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 

w następującym zakresie:  

1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 

e)epidemią stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską 

Ŝywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,  

f)trudnościami w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku podaŜy tych 

towarów lub innych przyczyn niezaleŜnych od oby stron umowy,  

g)następstwem okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami dającymi się 

przypisać Zamawiającemu,  

h) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia.  

2) wysokości wynagrodzenia w przypadku: 



c)ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku 

konieczności wykonywania części zamówienia, 

d) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, 

12. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złoŜenie wniosku przez stronę inicjującą 

zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeŜeli 

zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

§ 9 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy 

prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 dla Kupującego i 1 dla Sprzedawcy. 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 

Zamawiający Wykonawca 

 

 


