
S t r o n a  | 1 

 
Załącznik nr 2 

UMOWA ……………………………. 

Umowa zawarta w dniu ………… 2021 r. w Krakowie z Wykonawcą wybranym w postępowaniu 
o zamówienie publiczne w procedurze prowadzonej na podstawie Regulaminu udzielania zamówień z 
dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz zamówień na usługi społeczne w Instytucie Fizyki Jądrowej im. 
Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (Zarządzenie Nr 5/2021 Dyrektora Instytutu 
Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 stycznia 2021 r. , 
pomiędzy: 

Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 
Kraków, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr RIN-III-61/04, NIP 6750000444, REGON 
000326983, w imieniu którego działają: 

Dyrektor                          – prof. dr hab. Tadeusz Lesiak 

przy udziale 

Głównego Księgowego  – mgr inż. Małgorzaty Jasiówki 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą. 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do organizacji międzynarodowej 
konferencji – „Summer School of Plasma Diagnostics: PhDiaFusion” w Niepołomicach w terminie 
20-24 września 2021.  

2. Szczegółowy zakres świadczonych usług określa opis przedmiotu zamówienia oraz oferta 
Wykonawcy będące załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem konferencji przedstawić 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowe menu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością 
i czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.  

§ 3 

1. Łączna liczba osób uczestniczących w konferencji wyniesie maks. 50 osób. 

2. Zamawiający zobowiązuje się, w terminie do dnia 13 września 2021 r. podać Wykonawcy 
przewidywaną liczbę uczestników konferencji, według zgłoszeń, które zostaną potwierdzone. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju i wielkości świadczonych usług 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). 

§ 4 

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

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 
a w szczególności: koszt zakwaterowania uczestników, koszt usług gastronomicznych, koszt 
wynajmu sal, transportu. 

3. Najpóźniej do 7 dni po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi i dostarczy 
Zamawiającemu zestawienie rzeczywiście wykonanych usług.  
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4. Zestawienie, o którym mowa w  § 4 ust. 3, powinno wskazywać ilość i rodzaj usług objętych 

zakresem niniejszej umowy wykonanych przez Wykonawcę. 

5. Zestawienie winno być zatwierdzone przez p. Agnieszkę Kulińską (IFJ PAN).  

6. Zatwierdzone zestawienie stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

7. Ostateczna kwota wynagrodzenia będzie zależeć od rzeczywistej liczby wykorzystanych usług, 
zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w ofercie Wykonawcy (załącznik nr 1). 

§ 5 

1. Należność za rzeczywiście wykorzystane usługi będzie uregulowana przez Zamawiającego 
w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury 
po wykonaniu  przedmiotu umowy.  

2. Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto 
Wykonawcy w banku: …………………………………………..……………………………………………………. nr konta: 
………………………………………………………………………. 

3. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

4. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że numer rachunku bankowego 
wskazany na fakturze został umieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku 
gdyby jednak wskazany przez Wykonawcę rachunek nie był wskazany w ww. wykazie to strony 
ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na wybrany przez siebie 
rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w ww. wykazie. 

5. W przypadku, gdy obowiązek zapłaty mechanizmem podzielonej płatności wynika                               
z obowiązujących przepisów prawa Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem 
podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108 a ustawy o podatku od towarów i usług. W 
pozostałych przypadkach Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, 
wynikającej z faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności. 

6. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy możliwa jest jedynie po wyrażeniu na 
piśmie zgody przez Zamawiającego. 

§ 6 

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

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20 % ceny określonej w § 4 ust. 1; 

b) za niewykonanie umowy w wysokości 20 % ceny określonej w § 4 ust. 1; 

c) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % ceny określonej w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy, także przed terminem wymagalności wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
w przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość kary umownej. 

6. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wystawienia właściwego dokumentu 
księgowego. 
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§ 7 

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione tylko w przypadku 
zaistnienia „siły wyższej”.  

2. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas 
trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli 
stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy 
zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie 
zobowiązań umownych jak np.: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, 
działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo, epidemia lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za 
siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców chyba, że jest to spowodowane „siłą 
wyższą”. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie 
się powiadomić. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę 
inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian oraz ich uzasadnienie. 

§ 9 

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych przy realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem materialnym i procesowym właściwym dla umowy jest prawo polskie. 

§ 10 

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

§ 11 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§ 12 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach; 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.    

 

Wykonawca                                                                                                               Zamawiający 

 


