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Umowa o organizację „Turnieju Debat Ekologicznych” 

nr __________ 

 

zawarte w dniu __________ 2021 roku w Warszawie, pomiędzy: 

 

Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie pod adresem plac Defilad 1, Warszawa 00-901, NIP 

5251575083, REGON 000325713, reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr 

_________________ – dyrektora Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie z siedzibą w Warszawie  02-973, ul. Prawdziwka 2,  

zwanego dalej „Zamawiającym” 

 

a  

 

[],  

reprezentowanym przez [], 

zwanym/ą dalej: „Wykonawcą”,  

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, każda osobno zaś „Stroną”. 

  

W wyniku postępowania poza trybem zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zawarta została umowa (zwana dalej: „Umową”) 

o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest organizacja przez Wykonawcę w 2021 roku „Turnieju Debat Ekologiczno-

Klimatycznych” (dalej: Przedmiot Umowy). 

2. Przedmiot Umowy będzie się składał z eliminacji przeprowadzonych w Krakowie, Poznaniu i 

Warszawie wśród licealistów (9 drużyn) i studentów (9 drużyn) oraz debaty pokazowej 

przeprowadzonej w PAN Ogrodzie Botanicznym – CZRB w Powsinie w okresie 15 września –15 

grudnia 2021 r. 

3. Szczegółowe zasady „Turnieju Debat Ekologiczno-Klimatycznych” określa Załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a. opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji tematów debat (eliminacji 

regionalnych i finału), 

b. organizacji miejsc eliminacji regionalnych/organizacji platformy internetowej; 

c. organizacji reklamy i promocji Przedmiotu Umowy, z wykorzystaniem m.in. logotypu 

Zamawiającego i Polskiej Akademii Nauk, 

d. przeprowadzenie procedury naboru uczestników debat oraz zawarcie niezbędnych porozumień 

w tym zakresie, 

e. organizacji stosownej bazy noclegowej w Powsinie dla uczestników debaty pokazowej, 

f. kompleksowego przeprowadzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, eliminacji 

regionalnych oraz finału/debaty pokazowej, w tym obsługi technicznej i organizacyjnej. 
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2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy oraz terminy realizacji znajdują się w Załączniku nr 2 

do Umowy. 

3. Niezależnie od ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. współpracy z Zamawiającym, w szczególności do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość wykonania 

Przedmiotu Umowy, w tym udzielania wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji Przedmiotu 

Umowy oraz informacji dotyczących postępu w realizacji Przedmiotu Umowy, 

b. stosowania się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących 

realizacji Przedmiotu Umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

c. wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką i swoją najlepszą wiedzą, zasadami 

współczesnej wiedzy, należytą starannością, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym dotyczącego ochrony danych osobowych i ich przetwarzania w tym 

zgodnego z Rozporządzeniem 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,  

d. przestrzegania i stosowania ogólnych zasad BHP, przepisów ppoż., sanitarnych, a także innych 

uregulowań, których obowiązek przestrzegania wynika z obowiązujących przepisów prawa, 

e. wstąpienia do sporu w miejsce Zamawiającego lub obok Zamawiającego w każdym wypadku, gdy 

skutkiem realizacji bądź nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający będzie 

stroną jakiegokolwiek postępowania, 

f. przekazania Zamawiającemu dostępu do zdjęć wykonanych podczas realizacji Przedmiotu Umowy 

wraz z oświadczeniami o prawach do ich wykorzystania przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zapleczem technicznym, jest uprawniony i posiada niezbędne 

kwalifikacje oraz odpowiedni potencjał wykonawczy do pełnej realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w majątku Ogrodu lub u osób 

trzecich z tytułu realizacji bądź niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości ani części Przedmiotu Umowy podwykonawcy. 

 

§3 

1. Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą, w tym niezwłocznego udzielania 

wskazówek i wyjaśnień. 

2. Zamawiający udostępni przestrzeń na terenie PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie do przeprowadzenia finału turnieju. 

 

§4 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie brutto (z VAT) w wysokości  

___ zł (słownie: ____ zł). 

2. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zostanie zrealizowana w następujący sposób: 

a. Kwota brutto (z VAT) w wysokości  ___ zł (słownie: ____ zł) zostanie zapłacona po zawarciu 

umowy, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 

21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury, 

b. Kwota brutto (z VAT) w wysokości  ___ zł (słownie: ____ zł) zostanie zapłacona po wykonaniu 

Przedmiotu Umowy, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 
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w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 § 4, obejmuje wszystkie koszty realizacji Przedmiotu 

Umowy i nie będzie podlegało zmianom. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, 

przenieść całości ani części wierzytelności wynikającej z Umowy na osoby trzecie. 

 

§5 

1. Osobą wyznaczoną do uzgodnień związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym nadzoru nad 

realizacją, ze strony Zamawiającego jest _________________  

tel. •, e-mail: • 

2. Osobą wyznaczoną do uzgodnień związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy ze strony 

Wykonawcy jest ______________________ 

tel. • , e-mail: • 

 

§6 

1. W wypadku odstąpienia od Umowy (a w przypadku uznania, iż Umowa stanowi umowę 

o świadczenie usług – jej wypowiedzenia) przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną – w wysokości 30% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1. 

2. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający, zapłaci on Wykonawcy karę umowną – w wysokości 30% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 4 ust 1. 

3. Za każdy przypadek naruszenia obowiązków Wykonawcy, o których mowa w §2, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 

ust 1. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne lub też szkoda 

powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy 

o wartość naliczonych kar. 

6. Naliczanie i dochodzenie zapłaty kar pozostaje niezależne od uprawnienia do odstąpienia od Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają postanowienia zobowiązujące do zapłaty kar 

umownych naliczonych przed odstąpieniem od Umowy. 

 

§7 

1. Niezależnie od innych przyczyn wskazanych w treści Umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od 

Umowy w przypadku wykonania Przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami §1 oraz 

§2. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.  

 

§8 
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1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, 

w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Spory mogące wyniknąć z Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się do zgodnego z prawem przetwarzania wszystkich danych osobowych, w tym 

zgodnego z Rozporządzeniem 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. 

5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 
__________________________ 

ZAMAWIAJĄCY 
____________________ 

WYKONAWCA 

 

                                                                                  
                                                                                                                                      


