Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
BDG-V.2611.58.2019.KB
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 1.
Podstawa prawna
1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”.
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.
§ 2.
Przedmiot umowy
1. Przedmiot Umowy, obejmuje przygotowanie i organizację hackathonu, zwanego
dalej „wydarzeniem” którego celem jest wypracowanie rozwiązań na rzecz
realizacji celów zdefiniowanych w Programie dla Śląska jako jednego z
projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju.
2. Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-29 września lub 5-6 października 2019 r.,
w w Katowicach.
3. Po zakończeniu wydarzenia, Wykonawca przeprowadzi stacjonarne warsztaty dla
zwycięskich zespołów. Warsztaty obejmowały będą przygotowanie prezentacji
oraz publiczne wygłaszanie.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3
Umowy i z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
5. W zakres przedmiotu Umowy wchodzą również prace porządkowe po
przeprowadzeniu wydarzenia.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony uzgadniają, że za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie nie wyższej niż ……..… zł netto (słownie: ……. 00/100 złote netto), co
powiększone o należny podatek VAT stanowi …. zł brutto (słownie:
…………………………… 00/100 złotych brutto), zwane dalej „wynagrodzeniem”, z
zastrzeżeniem, że:
1) kwota wynagrodzenia za usługi cateringu, o których mowa w pkt V.5 SOPZ
zostanie obliczona na podstawie rzeczywistej liczby osób zgłoszonych do
udziału w wydarzeniu i będzie stanowiła iloczyn liczby osób i cen
jednostkowych za poszczególne posiłki, wskazanych w ofercie wykonawcy;
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2) kwota wynagrodzenia za pakiety startowe, o których mowa w pkt V.2.3 SOPZ
zostanie obliczona na podstawie rzeczywistej liczby uczestników zespołów
biorących udział w wydarzeniu i będzie stanowiła iloczyn liczby uczestników i
ceny jednostkowej za pakiet startowy wskazanej w ofercie Wykonawcy.
2. Z tytułu niewykorzystania maksymalnych wartości wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 1 wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę przedmiotu
Umowy i zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy o numerze
…………………………w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia
faktury VAT jest protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust 1.
4. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu:
- pod adres: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Strategii
Rozwoju, Warszawa, adres: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, NIP: 526 289
51 99, lub
- przesłanie w formie elektronicznej, z adresu mailowego Wykonawcy:
…………………… na adres mailowy Zamawiającego: faktury@miir.gov.pl, lub
- przesłać za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres
PeF Zamawiającego: NIP – 5262895199).
5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z
rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać
od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy
z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.
8. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane z projektu
POPT.02.01.00-00-0180/17.
§ 4.
Protokół odbioru
1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu Umowy zostanie
sporządzony protokół odbioru, zwany dalej „protokołem”, który zostanie
podpisany przez Strony.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce jego sporządzenia;
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do
wykonania przedmiotu Umowy;
3) podpisy Stron.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi niezwłocznie
Wykonawcy oraz umieści je w protokole, jeżeli stwierdzi, że zadanie wykonano
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w sposób niezgodny z warunkami uzgodnionymi przez Strony, wskazanymi w
szczególności w Załączniku nr 3 i 4 do Umowy.
4. Kary za niezgodne z zapisami Umowy wykonanie jej przedmiotu określone
zostały w § 5 Umowy.
5. Strony uzgadniają, że w razie uchylania się przez Wykonawcę od podpisania
protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu podpisanego przez
Zamawiającego, Zamawiający może z upływem tego terminu uznać treść
sporządzonego przez siebie protokołu za zaakceptowany przez Wykonawcę.

§ 5.
Kary umowne
1. W razie niewykonania przedmiotu umowy, Wykonawca nie otrzyma
wynagrodzenia za te zadania i zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 15% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1.
2. W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust. 1.
.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
4. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych,
Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę stanowiącą
równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłacić Wykonawcy.
§ 6.
Osoby wyznaczone do współpracy
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy
upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego: …………, tel. 22 273 ……………………, e-mail:
………… lub osoby ją zastępujące.
2) ze strony Wykonawcy:
………………………………………………………................................ tel. 22
273 ……………………, e-mail:
2. Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 oraz numeru rachunku
bankowego o którym mowa w § 3 ust. 3 następuje poprzez pisemne
powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy w
rozumieniu § 7 ust. 2.
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§ 7.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności i jest dopuszczalna tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1
ustawy, o której mowa w § 1.
3. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę na mocy porozumienia zawartego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jego
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
5. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Strony zgodnie poddają
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla
Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.
7. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Kopia pełnomocnictwa Zamawiającego z dnia ……………..r.;
2) Załącznik nr 2 - Wydruk z KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej dla .........................................................
3) Załącznik nr 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
4) Załącznik nr 4 - Kopia Oferty Wykonawcy z dnia ………………………….r.;
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