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UMOWA NR _________ 

 

 

zawarta w dniu __________________ pomiędzy:  

 

POLSKIM INSTYTUTEM SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, z siedzibą przy ul. 

Wareckiej 1a, 00-950 Warszawa, utworzonym i działającym na podstawie ustawy z dnia 20 

grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

720), NIP: PL5252167765, REGON: 016274699, reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

zwanym dalej: „Zamawiającym”, 

 

a – z drugiej strony -  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

reprezentowanym przez: 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

Zamawiający i Wykonawca moga być zwani łącznie „Stronami”. 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi kompleksowej produkcji wydarzenia 

PISM Strategic Ark organizowanego przez Polski Instytutu Spraw 

Międzynarodowych w dniach 18-20 maja 2022 r.  

2. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do 

umowy. 

3. W razie niezgodności między ofertą Wykonawcy a postanowieniami umowy lub opisem 

przedmiotu zamówienia, rozstrzygające znaczenie mają w każdym przypadku 

postanowienia umowy i opisu przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2. 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
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a) posiada kwalifikacje, zaplecze techniczne, technologiczne oraz doświadczenie i 

personel niezbędne do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, 

b) zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym zakresu prac objętych 

niniejszą umową i zobowiązuje się do wykonania powierzonych usług zgodnie z 

wymogami w nim określonymi, 

c) postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej 

staranności, zgodnie z zawodowym charakterem świadczenia przedmiotowych 

usług, swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą, 

d) usługi będą wykonywane przez wykwalifikowaną kadrę przeszkoloną do obsługi 

sprzętu określonego przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

e) ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu 

Zamawiającego przez osoby zatrudnione przez niego do wykonywania 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz jego wysoką 

jakość. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi 

otrzymanymi od Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 3. 

Sprzęt 

1. Przyjęcie Sprzętu potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym, w formie 

korespondencji mailowej lub w sposób dorozumiany, w przypadku upływu terminu o 

którym mowa w ust. 3. 

2. Jeżeli dostarczony Sprzęt ma wady fizyczne (usterki), Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie 

może od Umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego 

wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. 

3. Jeżeli Zamawiający nie zawiadomi Wykonawcy w terminie 3 dni od dostarczenia Sprzętu 

o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych 

zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że Sprzęt został 

przyjęty bez zastrzeżeń. 

 

§ 4. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie …………………….. 

zł netto (słownie: s…………………………… złotych 00/100), powiększone o należny 

podatek VAT (23%), co stanowi kwotę brutto ……………………. zł (słownie: 

………………………………………………………………… 00/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
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prawidłowo wystawionej faktury. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod 

adres: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, 00-950 Warszawa. 

Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktur w formie elektronicznej. Faktury zostaną 

wysłane na adres mailowy Zamawiającego: e-faktury@pism.pl. 

4. Za dzień zapłaty Zamawiający i Wykonawca zgodnie przyjmują datę złożenia polecenia 

przelewu wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy. 

5. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, ponad termin określony w ust. 3, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 

§ 5. 

Zachowanie poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, 

dokumentów oraz informacji, otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub 

przypadkowy od Zamawiającego w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej w 

związku z realizacją niniejszej umowy.  

2. Wszelkie informacje i dane przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy, 

Wykonawca będzie traktował, jako „informacje poufne” za wyjątkiem informacji 

dostępnych publicznie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie wykonywania umowy na rzecz 

Zamawiającego oraz po zakończeniu jej realizacji będzie traktować informacje poufne, 

jako nadal objęte obowiązkiem zachowania poufności oraz zapewni tym informacjom 

taki status. Zachowanie w tajemnicy nie będzie dotyczyło informacji, która: 

1) jest informacją ogólnie dostępną w momencie jej przekazania Wykonawcy; 

2) stanie się informacją publicznie dostępną po udostępnieniu Wykonawcy w inny sposób 

niż poprzez niezachowanie tajemnicy przez Wykonawcę; 

3) była wcześniej w posiadaniu Wykonawcy, a nie była nabyta przez Wykonawcę pod 

warunkiem zachowania tajemnicy, co Wykonawca wykaże. 

4. Informacje poufne będą wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie w celach 

związanych z realizacją niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do nieujawniania informacji poufnych stronom trzecim, 

za wyjątkiem: 

1) osób zatrudnionych lub współpracujących z Wykonawcą przy realizacji niniejszej 

umowy; 

2) podmiotów upoważnionych pisemnie przez Zamawiającego; 

3) organów i instytucji uprawnionych na podstawie przepisów prawa do żądania 

ujawnienia takiej informacji. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo do wykorzystania materiałów z Wydarzenia celu własnej 

promocji. 

 

 

§ 6. 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawować będzie: 

a) ze strony Zamawiającego:  
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…………………………  adres e-mail: ……………….,  nr tel.: …………………; 

b) ze strony Wykonawcy: …………………………, adres e-mail: 

…………………………, nr tel.: ………………………… 

2. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru dzieła są: 

a) ze strony Zamawiającego: …………………………, adres e-mail: 

…………………………,  

b) ze strony Wykonawcy: …………………………, adres e-mail: 

…………………………, nr tel.: …………………………  

3. Ewentualne zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2 wymagają powiadomienia drugiej 

strony z podaniem nowych danych, z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej. 

Zmiany te nie stanowią podstawy do aneksowania umowy. 

 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 w przypadku 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 

2) w razie naruszenia obowiązku zachowania poufności określonego w § 5 – w kwocie  

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek 

naruszenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekroczy wartość ustalonej 

kary. 

 

 

§ 8. 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie zgodnego oświadczenia Stron. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca pomimo 

niezwłocznego wezwania do należytego wykonania umowy, w wyznaczonym mu terminie 

nie podejmuje działań stanowiących należyte wykonanie umowy.  

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania 

obowiązków wynikających z umowy lub przerwał ich wykonanie z własnej winy, w 

związku z czym zachodzi prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwe wykonanie 

umowy w terminie. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci 

Wykonawcy koszty poniesione do dnia rozwiązania umowy. 

 

§9. 

Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

2. Wszelkie wierzytelności Wykonawcy powstałe w związku z umową lub w wyniku jej 

realizacji nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione 

przez Wykonawcę na osoby trzecie ani uregulowane w drodze potrącenia. 
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3. W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 740 z późn. zm.). 

4. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

5. Wszelkie spory wynikłe z umowy bądź z nią związane rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla 

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

 

 

 

_______________________________   ____________________________ 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

Załączniki: 

1) informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy; 

2) opis przedmiotu zamówienia; 

3) oferta wykonawcy; 

 


