
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Nr WOF.261.72.2019.HŁ 

(wzór umowy) 

UMOWA nr WOF.261.72.2019.HŁ 

 

Zawarta w dniu  ….. 2019 r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku z siedzibą przy 

 ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, NIP: 5423106553, REGON: 200240241, zwaną 

dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: …. – Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Białymstoku,  

a  

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez …., 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w 

zakresie organizacji i obsługi imprezy kulturalno-rekreacyjnej pracowników Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, zwanej dalej „Usługa” w dniu 20 września  

2019 r. 

2. Miejsce świadczenia usługi: …... (miejsce wskazane w ofercie wykonawcy). 

3. Wykonawca w ramach Usługi, o której mowa w ust.1,  zobowiązuje się zapewnić: 

1) poczęstunek dla 35 osób (+/- 5 osób), od godziny 16.00 do godziny 24.00 w formie dań 

ciepłych i zimnych oraz napoi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 4; 

2) salę z nagłośnieniem, w tym min. 1 mikrofon. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zarezerwowanych miejsc (jednakże nie 

mniej niż do 30 osób), dokładna ilość uczestników zostanie potwierdzona przez 

Zamawiającego nie później niż na 3 dni robocze przed ustalonym terminem wykonania 

Usługi. 

5. Wykonawca oświadcza, że Usługa świadczona będzie zgodnie ze sztuką i wiedzą 

kulinarną, z zachowaniem higieny, obowiązujących przepisów prawa i norm oraz zgodnie 

z bieżącymi uzgodnieniami z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za posprzątanie 

pomieszczenia, w którym wykonywana będzie usługa. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie umowy, w tym również za 

zapewnienie personelu do jej realizacji. 

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Usługi osobom trzecim. 

§ 2. 

W przypadku, gdy którykolwiek z elementów Usługi nie może być zrealizowany przez 

Wykonawcę na warunkach określonych w umowie, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zaoferowania Zamawiającemu innego świadczenia mającego równą wartość. 

§ 3. 

1. Strony ustalają, iż przy zachowaniu zasady ustalonej w § 1 ust. 4 łączna wartość usługi 

stanowić będzie iloczyn liczby uczestników i stawek cenowych na osobę.  

2. W przypadku zmniejszenia ilości uczestników w stosunku do ilości określonej przez 

Zamawiającego w § 1 ust. 3 pkt 1 po terminie określonym w § 1 ust. 4 niniejszej umowy z 
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przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawcy przysługuje pełne wynagrodzenie 

określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 4. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 

ofertą, której kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy wynosi……… złotych brutto 

(słownie złotych brutto: ……….. złotych), z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Rzeczywista wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie ustalona w oparciu 

o liczbę osób zgłoszonych przez Zamawiającego w trybie określonym w § 1 ust. 4 

niniejszej umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nastąpi po wykonaniu przedmiotu 

umowy, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT/rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę, będzie podpisany przez 

Strony Protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. 

5. Fakturę należy wystawić i dostarczyć na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23,  NIP: 542 31 06 553, REGON: 200 240 241. 

6. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 5. 

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w tym samym terminie mogą być realizowane 

inne imprezy na terenie należącym do Wykonawcy, przy czym nie będą one w niczym 

zakłócać przebiegu organizowanej imprezy kulturalno-rekreacyjnej pracowników Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania Usługi z zachowaniem należytej staranności, 

2) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich trudnościach 

przy wykonywaniu Usługi, 

3) ścisłego współdziałania z Zamawiającym w realizacji Usługi, w tym do bieżącego 

informowania Zamawiającego o stanie realizacji Usługi na każde żądanie 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) niezwłocznego udzielania wszelkich informacji niezbędnych do wykonania Usługi, 

2) odbioru Usługi i zapłaty wynagrodzenia. 

§ 7 

1. W razie niewykonania usługi, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 

2. W razie nienależytego wykonania Usługi, polegającego na niezapewnieniu któregokolwiek 

z elementów Zamówienia, określonych w § 1 ust. 3, lub zapewnienia ich w sposób 

niezgodny z wymaganiami określonymi w § 1 ust. 3, Zamawiający może pomniejszyć 
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wartość wynagrodzenia o 5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, 

za każdy niedostarczony element usługi, określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy naliczonych kar umownych. 

4. Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że roszczenie o zapłatę kary umownej pozostaje w mocy 

niezależnie od rozwiązania wygaśnięcia lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 

stron. 

§ 8. 

1. Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą oraz odbioru 

ilościowego i jakościowego (podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4 

niniejszej umowy) jest…………., tel.: …….., e-mail: … 

2. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym jest.., tel.: .., e-mail: .. 

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. 

1. Wszelkie spory między Stronami wynikające z realizacji niniejszej umowy, będą 

rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji. 

2. Po bezskutecznym upływie 30 dni od złożenia przez Stronę wniosku o polubowne 

rozstrzygnięcie sporu drugiej Stronie, spory wynikłe w związku albo na podstawie 

niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 11. 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku posiada certyfikat Zarządzania 

Środowiskowego, zgodny z EMAS, nadany w oparciu o Politykę Środowiskową 

zatwierdzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego 

umieszczonej na jego stronie internetowej: http://bialystok.rdos.gov.pl/ oraz, że jest 

świadomy znaczenia zgodności z Polityką Środowiskową przy realizacji postanowień 

Umowy. 

§ 12. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzech dla 

Zamawiającego  i jednego dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

Załączniki do umowy: 

1) Opis przedmiotu umowy 

2) Kopia oferty wykonawcy 

3) Wzór protokołu odbioru 

 


