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Część II SIWZ 

 

 

 

 

Istotne postanowienia umowy 

 

Umowa dotyczy organizacji i obsługi logistycznej konferencji szkoleniowych dla beneficjentów  

i wnioskodawców NFOŚiGW, w tym POIiŚ, odbywających się poza siedzibą NFOŚiGW, na terenie Polski,  

w terminie od dnia podpisania Umowy do 31.12.2019 r. Umowę zawarto w rezultacie postępowania 

przeprowadzonego na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi – art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 

z poźn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp. 

 

§1 

Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na organizacji i obsłudze 

logistycznej konferencji szkoleniowych dla beneficjentów i wnioskodawców NFOŚiGW, w tym POIiŚ, 

odbywających się poza siedzibą NFOŚiGW, na terenie Polski.  

2. Szczegółowy zakres prac, jak i warunki oraz zasady realizacji przedmiotu umowy określają, poza 

postanowieniami niniejszej umowy, następujące dokumenty: 

1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), 

2) kopia oferty – Formularz ofertowy (załącznik nr 2), 

3) wzór protokołu odbioru (załącznik nr 3). 

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowią integralną część umowy. W przypadku 

jakichkolwiek sprzeczności treści postanowień niniejszej umowy z treścią zawartą w dokumentach 

wymienionych w ust. 2, strony zgodnie ustalają, iż bezwzględne pierwszeństwo mają postanowienia 

umowne, a następnie dokumenty wymienione w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz  

z treścią dokumentów wskazanych w ust. 2. 

§ 2 

Termin obowiązywania umowy 

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2019 r., bądź wygasa wcześniej,  

w przypadku wyczerpania maksymalnej kwoty przewidzianej na realizację przedmiotu zamówienia  

w ramach Umowy, w zależności od tego które z tych zdarzeń będzie miało miejsce wcześniej. 
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§ 3 

Rozliczenia finansowe 

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy wyniesie nie więcej niż……………………………….(słownie:……), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

a) Cena za jednego uczestnika konferencji jednodniowej (bez noclegu) wynosi ……..złotych brutto.  

b) Cena za jednego uczestnika konferencji dwudniowej (A) dla min. 60 - max. 80 osób (1 nocleg) 

wynosi ……… złotych brutto. 

c) Cena za jednego uczestnika konferencji dwudniowej (B) dla min. 90 - max. 130 osób (1 nocleg) 

wynosi ……… złotych brutto. 

d) Cena za jednego uczestnika konferencji trzydniowej dla min. 120 - max. 150 osób (2 noclegi) 

wynosi ………. złotych brutto. 

2. Wynagrodzenie za poszczególne konferencje szkoleniowe zostanie ustalone na podstawie cen 

jednostkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej (zgodnie z ofertą Wykonawcy) oraz na podstawie 

zatwierdzonej przez Zamawiającego ostatecznej listy uczestników, przekazanej Wykonawcy nie później 

niż 3 dni przed rozpoczęciem konferencji szkoleniowej. 

3. Ceny jednostkowe w ofercie są niezmienne w trakcie realizacji umowy. Dla rozliczeń miedzy stronami 

wiążąca jest kwota brutto, w ramach której zawarty będzie podatek VAT w należnej wysokości. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy realizacji umowy, w  szczególności: 

koszty zakwaterowania, wynajęcia sali konferencyjnej oraz sprzętu do obsługi konferencji, wyżywienia, 

transportu do wizytowanych obiektów, a także wszystkie koszty pośrednie.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1, za wykonanie przedmiotu Umowy, wypłacane będzie  

w częściach, po zakończeniu każdego szkolenia i podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego  

i Wykonawcę. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy .  

6. W terminie 3 dni od dnia wykonania usług, o których mowa w § 1, dla każdej konferencji szkoleniowej 

Zamawiający sporządzi cząstkowy protokół odbioru. W przypadku, gdy Zamawiający będzie miał 

zastrzeżenia co do należytego wykonania usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności 

skutkującymi koniecznością naliczenia kary umownej, umieści przedmiotowe zastrzeżenia w cząstkowym 

protokole odbioru. 

7.    Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 w ciągu 21 dni licząc od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata zostanie dokonana 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ………………….., w banku…………………….. 

8. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy 

podpisze i przekaże Zamawiającemu informację dotyczącą zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru 

rachunku. (Zmiana numeru rachunku nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonywana  

w formie jednostronnego powiadomienia). 

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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10. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie 21-dniowego 

terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

11. W przypadku konferencji szkoleniowych organizowanych w ramach programu LIFE - faktura będzie 

zawierała w temacie numer projektu LIFE: LIFE14 CAP/PL/000011.  

 

§ 4 
Realizacja umowy 

 

1. Zamawiający wymaga,  aby osoba/osoby wskazana/wskazane do realizacji zamówienia, która będzie 

wykonywać czynności polegające na koordynowaniu realizacji umowy – opiekun konferencji, tj. zapewnienie 

miejsca i organizacja szkolenia, przygotowywanie list uczestników oraz koordynacja obsługi szkolenia na 

miejscu przez cały okres realizacji Umowy była zatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę 

o pracę.  

2. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące 

opiekuna konferencji, tj. imię i nazwisko oraz stosowne oświadczenie, o którym mowa w ust. 5,  w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o pracę.  

3. W przypadku zmiany opiekuna konferencji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie Zamawiającego i przedłożyć informacje dotyczące nowego opiekuna konferencji, tj. imię i nazwisko oraz 

stosowne oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający  uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane  powyżej w ust. 1 czynności.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W terminie wskazanym w ust. 2, a także w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego,  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osoby wykonującej wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba/osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę  

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 
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6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszej umowy 

są niezależne od Stron zdarzenia zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia 

i uniknięcia, które nastąpiły po podpisaniu niniejszej umowy. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzeń siły 

wyższej. 

3. W sytuacjach innych, niż te o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 50% 

wartości brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego w § 3 ust. 1; 

pomniejszonego o naliczone wcześniej kary umowne; 

b. z tytułu nienależytego zorganizowania lub  obsłużenia poszczególnej konferencji szkoleniowej -  

w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2;  

c. w przypadku gdy osoba, o której mowa w §4 ust. 1 nie będzie zatrudniona na podstawie umowy  

o pracę – w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2, za każdy stwierdzony 

przypadek. 

4. Poprzez nienależyte zorganizowanie lub obsłużenie poszczególnej konferencji szkoleniowej, o którym 

mowa w ust. 3 lit. b) rozumie się niezrealizowanie lub niewłaściwe zrealizowanie przez Wykonawcę co 

najmniej jednego z obowiązków Wykonawcy związanych z zorganizowaniem i obsłużeniem konferencji 

wynikających z niniejszej umowy oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

5. W przypadku 2 krotnego naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 3 lit. b), Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od daty naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 3 lit. 

b). 

6. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Zamawiający naliczy karę umowną, o której 

mowa w ust. 3 lit b) kolejne dwa razy, a Zamawiający uprzednio od umowy nie odstąpił. 

7. Należności wynikające z tytułu kar umownych będą płatne w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez 

Zamawiającego noty obciążeniowej. Zamawiający będzie mógł, bez uprzedniego złożenia stosownego 

oświadczenia  Wykonawcy, potrącić kwoty należne mu z tytułu kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 
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8. Niezależnie od pozostałych postanowień umowy Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku 

rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. 

9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 

poniesionej szkody, niezależnie od zapłaty kar umownych. 

10. Odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od zawartej umowy w całości lub niewykonanej części nie 

powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej 

obowiązywania. 

11. Wszelkie kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie są niezależne od siebie. 

 
§ 6 

Poufność 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji 

dotyczących Zamawiającego, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że Wykonawca  otrzyma 

od Zamawiającego pisemną zgodę na ich ujawnienie. 

2. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku 

z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od Umowy. 

3. Ograniczenia określone w ust. 1 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę  od osób trzecich 

zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji oraz 

informacji, które są publicznie znane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), a w szczególności podczas wykonywania 

prac stwarzających możliwość dostępu do danych osobowych - do ich ochrony przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem. 

 

§ 7 

Zmiana umowy 

1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron, zgodnie z przepisami  art. 144 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Pzp). 

2. Wszystkie zmiany umowy i uzupełnienia dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli obu stron.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy: 

a) poprzez odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

1)  stawki podatku od towarów i usług,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
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 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o kwotę 

wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian. 

b) poprzez wydłużenie  terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 w przypadku nie   

wykorzystania środów przeznaczonych na wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 i nie 

zralizowania wszystkich planowanych konferencji szkoleniowych, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.  

4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt. a), odpowiednia zmiana wynagrodzenia może 

nastąpić za zgodą stron, w drodze negocjacji, przy czym: 

- negocjacje będą się mogły rozpocząć w dniu opublikowania zmian przepisów będących  podstawą 

negocjacji, 

 - w przypadku zmiany dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia, pod pojęciem odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy umowy wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do 

wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia 

minimalnego, obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, dla osób 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, 

- w przypadku zmiany dotyczącej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym albo 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, pod pojęciem „odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia”, należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy umowy oraz drugiej 

strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę z osobą fizyczną  

nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych 

składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 

cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części 

zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, na które żadna ze stron nie miała wpływu (np. z powodu braku 

dostępności obiektu do wizytacji w planowanym wcześniej terminie), dopuszcza się możliwość zmiany 

terminu danego szkolenia, jednakże nie później niż 7 dni przed pierwotnym terminem rozpoczęcia 

szkolenia. 
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7. W przypadku, gdy Zamawiający wskaże, że jedna z konferencji zaplanowanych jako trzydniowe odbędzie 

się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, czas trwania tej konferencji ulegnie skróceniu do 

dwóch dni i będzie ona zorganizowana zgodnie z zasadami organizacji konferencji dwudniowej. Rozliczenie 

tej konferencji nastąpi  wg ceny jednostkowej, o której mowa w § 3 lit. c) oraz na podstawie faktycznej liczy 

uczestników, ale nie mniejszej niż 120 osób. 

§ 8 

Dane kontaktowe 
 

1. W celu umożliwienia Stronom należytego wykonania Umowy, Strony postanawiają, że wszelkie doręczenia 
i powiadomienia pomiędzy nimi będą dokonywane na adres: 

dla Zamawiającego: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa 

dla Wykonawcy: 
…….. 

2. Osobami wskazanymi do współpracy między Stronami są: 

ze strony Zamawiającego: 
…………………………. 

ze strony Wykonawcy: 
………… 
 

Zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 będą następowały za pisemnym powiadomieniem 

Stron i nie stanowią zmiany Umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (w tym rozliczyć protokołem odbioru organizację 

i obsługę ostatniego szkolenia i przedłożyć fakturę) w terminie maksymalnie do 31 grudnia 2019 r.,  

z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 lit. b. 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich, bez 

pisemnej zgody drugiej strony. 

4. Postanowienia niniejszej umowy są jawne w zakresie wynikającym z postanowień Ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. 

5. Na wypadek sporu między Stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie Sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 
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6. Tytuły nadane poszczególnym paragrafom mają jedynie charakter pomocniczy i nie wpływają na 

interpretację zapisów umownych. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron. 

8. Strony postanawiają, iż w przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się nieważne 

lub bezskuteczne, nie powoduje to nieważności pozostałych postanowień niniejszej umowy. 

9. W przypadku zakwalifikowania kosztów przedmiotu umowy w ramach projektu Pomocy Technicznej POIiŚ 

przedmiot umowy może zostać zrefundowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

10. W przypadku zakwalifikowania kosztów przedmiotu Umowy w ramach Programu LIFE, przedmiot Umowy 

może zostać zrefundowany ze środków Programu LIFE. 

 

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Kopia Oferty Wykonawcy (Formularz ofertowy), 

3) Wzór cząstkowego protokołu odbioru. 

 

WYKONAWCA                                                                                                           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


