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Załącznik nr 5 do SIWZ, nr PN-196/19/AR  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
 

 
  

UMOWA Nr ……………/2019  

 

zawarta w Warszawie, dnia ……………….2019 roku 

pomiędzy: 

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie, adres: 02-034 

Warszawa ul. Wawelska 15 B, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, w Sądzie Rejonowym m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 

0000144803, NIP 525-000-80-57, REGON 000288366 reprezentowanym przez: 

 

Mgr Milena Witczak – Zastępca  Dyrektora ds. Zarządzania  Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Warszawie, działającego na podstawie Pełnomocnictwa stanowiącego 

Załącznik nr 3 do umowy  

 

a 

___________________________________________________ 

 

wpisaną/wpisanym do: 

-Rejestru___________Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w____________Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

KRS_____,NIP_____,REGON_______wysokość kapitału zakładowego_______PLN*, 

-Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP_______,REGON_____*, 

zwanym dalej „Wykonawcą”,w imieniu którego działa: 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

 

Wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy PN – 196/19/AR ( pakiet nr …) 

dot. „Szkolenia personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz 

przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych” na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. 

Zm.). 
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zwanymi dalej łącznie ,,Stronami’’ 

 

Umowa zostaje zawarta w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. Szkolenie personelu 

medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych 

interwencji antytytoniowych, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020, na podstawie Umowy z Ministrem Zdrowia nr 6/2/2/NPZ/FRPH/2018/97/93 (dalej: 

Projekt). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w 

zakresie: zapewniania noclegu, wynajmu sali konferencyjnej wykładowej i sal szkoleniowych  oraz 

cateringu dla uczestników szkoleń pt.  „Szkolenia personelu medycznego w zakresie leczenia 

uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych” w 

ramach NPZ, w terminie  ……………..2019 r. , na warunkach określonych w załącznikach nr 1 i 2  

do umowy . 

2. W ramach  Umowy Wykonawca zobowiązuje się  do :  

2.1. W Hotelu  ………………. zapewnienia   Sali szkoleniowej  w dniu  

…………2019 r oraz cateringu dla  max 105 osób,  przerwa kawowa ciągła oraz lunch w formie 

bufetu podczas dwóch dni szkolenia. Podczas przerw kawowych ciągłych mają być 

zapewnione: kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna, woda oraz poczęstunek w formie np. 

minikanapek, ciastek lub owoców. Ze względu na preferencje żywieniowe uczestników, 

lunche mają być podawane w formie mięsnej i wegetariańskiej; 

2.2. Zapewnienie noclegów ze śniadaniem w Hotelu  ……………………….. w  

               terminie ……….2019 r. , ………..2019 r. (o standardzie 3 gwiazdki) w min 5 max 30  

              pokojach dwuosobowych oraz 5 pokojach jednoosobowych lub w 5 pokojach dwuosobowych  

              ze śniadaniem wliczonym w cenę na jedną dobę. 

 
3. Wstępna liczba uczestników na w/w terminy zostanie określona przez Zamawiającego w formie 

mailowej, w terminie do 2 tygodni  przed pierwszym dniem Szkolenia, zaś ostateczna liczba 

uczestników będzie przesłana na 7 dni przed terminem szkolenia.  

4. Zamawiający może zmniejszyć liczbę uczestników o  maksymalnie 30%  w stosunku do liczby osób 

wskazanych w ust.2b, powyżej, bez negatywnych konsekwencji finansowych, najpóźniej na 7 dni 

przed przyjazdem ww. Gości. W takim przypadku odpowiedniemu (proporcjonalnemu) 
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pomniejszeniu ulegnie wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wynajmu pokoi (Usługi 

hotelowej). 

5. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników zamówienia zgodnie z § 1 w terminie późniejszym 

niż 7 dni przed datą przyjazdu ww. Gości, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za niewykorzystane 

pokoje zadeklarowane na 7 dni przed przyjazdem Gości. 

6. W przypadku zamówienia gastronomicznego ostateczna ilość uczestników zostanie określona na 

7 dni przed wydarzeniem.  

7. Zamawiający  może zmniejszyć liczbę osób o maksymalnie 30% w stosunku do liczby uczestników 

wskazanych w §1 powyżej, w zamówieniu na gastronomię, bez negatywnych konsekwencji 

finansowych, najpóźniej na 7 dni przed przyjazdem uczestników. W takim przypadku  

odpowiedniemu (proporcjonalnemu) pomniejszeniu ulegnie wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy z 

tytułu świadczenia usług gastronomicznych.  

8. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników  w terminie późniejszym niż 7 dni , Zleceniodawca 

zapłaci Zleceniobiorcy za niewykorzystaną usługę gastronomiczną (przerwa kawowa, lunch)  zgodnie 

z deklaracją zgłoszoną przez Zamawiającego  na 7 dni przed przyjazdem Uczestników. 

9. Szczegółowy Harmonogram Usług, składających się na Przedmiot umowy zostanie ustalony po 

podpisaniu Umowy. Harmonogram może ulec zmianie w, w porozumieniu z Wykonawcą.  

10. Do ustalenia menu w ramach cateringu, o których mowa w ust.2a  oraz do ustalenia 

Harmonogramu, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela Panią 

……………………………. . 

11. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany na warunkach określonych w  załączniku nr 1 do Umowy 

oraz zgodnie ze złożoną ofertą – załącznik nr 2.  

12. Wykonawca, zobowiązuje się, że obiekt, w którym będzie realizowany Przedmiot Umowy,  

o którym mowa w § 1 ust. 2.1 zapewni dostęp dla osób z niepełnosprawnościami 

(windy/podjazdy, poręcze, szerokie wejścia). 

§ 2 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych określonych w zał. 

Nr 1 do niniejszej umowy i ilości wykonanych usług. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za 

wszystkie usługi składające się na Przedmiot Umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy  nie 

może przekroczyć  …….PLN brutto (słownie: ……………….), wartość netto: ……………… PLN . 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT.  
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3. Ceny jednostkowe składające się na wynagrodzenie określone w umowie są stałe i nie mogą ulec 

zmianie w czasie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zamawiający uprawniony jest do ograniczenia liczby uczestników,  dla których świadczone będą 

usługi wynajmu noclegów. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio 

pomniejszone, zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w ofercie Wykonawcy. 

5. Zamawiający uprawniony jest do ograniczenia liczby uczestników, dla których świadczone będą 

usługi cateringu. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio 

pomniejszone, zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w ofercie Wykonawcy. 

Postanowienia § 1 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio. 

6. Zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy, wynikające ze zmniejszenia ilości świadczonych usług 

cateringu zgodnie z ust. 4 i ust.5,w terminie   nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy 

względem Zamawiającego w zakresie wykonania Umowy i nie ma wpływu na wykonanie praw i 

obowiązków wynikających z Umowy, w stosunku do czego Wykonawca nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń i zrzeka się roszczeń z tego tytułu. 

§ 3 

1. Wykonawca, na podstawie prawidłowego i zatwierdzonego przez Zamawiającego rozliczenia, 

wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę. Termin płatności za przedstawioną do zapłaty fakturę 

wynosi 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu Faktury VAT wraz z rozliczeniem, na  rachunek 

wskazany na Fakturze. Przez doręczenie rozumie się: przesłanie pocztą, doręczenie osobiste do 

Kancelarii Zamawiającego, Warszawa, ul. Roentgena 5 lub Działu Księgowości Zamawiającego, 

Warszawa, ul. Wawelska 15 B . 

2. Za termin zapłaty Strony uznają dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.  

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.  

4. Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia przypada na niedzielę, dzień świąteczny lub inny dzień wolny 

od pracy, termin wypłaty ulega przesunięciu na dzień następny przypadający po tym dniu wolnym 

od pracy.  

5. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 
 pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania (PEF pod adresem: www.efaktura.gov.pl)  
na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w  
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie  
publiczno-prywatnym. W takim przypadku Wykonawca przesyła fakturę za pośrednictwem 
skrzynki o następujących danych identyfikujących Zamawiającego: NIP: 5250008057, nazwa: 
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Informację o fakcie złożenia faktury za 
pośrednictwem PEF Wykonawca przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres:   
efaktury@coi.pl 

 

§4 

mailto:efaktury@coi.pl
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w sprawach dotyczących realizacji Umowy 

oraz nieujawniania osobom trzecim żadnych tajemnic służbowych i innych poufnych informacji 

uzyskanych w czasie jej trwania.  

2. Bez zgody zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. Dotyczy to przede wszystkim dokonania przelewu oraz 

powierzenia wykonania czynności składających się na Przedmiot Umowy. 

 

§5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde stwierdzone przez Zamawiającego 

niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zadań objętych przedmiotem Umowy, w wysokości 

5% łącznego wynagrodzenia brutto za daną usługę , zgodnie z załącznikiem nr 1 , której 

niewykonanie lub nieterminowe wykonanie miało miejsce.  

2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, z winy Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1.  

z przysługującego mu wynagrodzenia.  

4. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, ponad 

zastrzeżoną wysokość kary umownej. 

§ 6 Okres obowiązywania umowy 

Umowę zawarto na czas określony do dnia  ……………..2019 r.  

 

§ 7 Obowiązek informacyjny 

Klauzula wersja I 
Klauzula stosowana w przypadku, gdy Wykonawca jest podmiotem gospodarczym, 
który będzie wykonywał umowę  posługując się innymi osobami 
Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu zawarcia niniejszej umowy oraz  zobowiązują się 
wypełniać ten obowiązek w trakcie jej wykonywania. 
 
Klauzula wersja II 
Stosowany w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną, wykonującą umowę 
osobiście 
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1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, dalej zwanych „danymi osobowymi”  jest 
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie z siedzibą w Warszawie, dalej 
„Administrator”. 
2.Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora  jedynie w celu realizacji Umowy. 
3.Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki 
obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub została na to wyrażona zgoda 
Wykonawcy. 
4.Dane osobowe  będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy oraz okres 5 lat  od dnia 
wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają 
przechowywania danych osobowych przez czas dłuższy. 
5.Wykonawca  posiada prawo dostępu do  danych osobowych  oraz prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa. 
 
6.Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 
7.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.  

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla  

Zamawiającego. 

 

 

Załączniki :  

- załącznik nr 1 – kopia formularza cenowego  

- załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamowienia 

- załącznik nr 3-  pełnomocnictwo 

 

 

 

Zamawiający            Wykonawca 

 

............................................................             ............................................................

   


