Załącznik nr 5

Umowa Nr …......... - wzór
zawarta w dniu ….......... roku w Chełmie, pomiędzy:
Waldemarem Taurogińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TAWA
Taurogiński Waldemar, z siedzibą w Chełmie przy ul. Krzywej 41/3, zwanym w dalszej części
umowy Zamawiającym,
a:
…........................................................................................................................................................
...................................z siedzibą …....................................................................................., NIP
….............................., REGON ….....................,zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
......................................................................................................................................................

§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług hotelarskich dla
uczniów odbywających staż w Warszawie / Świadczenie usług hotelarskich dla uczniów
odbywających staż w Lublinie, w ramach projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług hotelarskich dla uczniów odbywających staż
w Warszawie/ świadczenie usług hotelarskich dla uczniów odbywających staż w Lublinie –
Zadanie Nr ................ .
2. Charakterystyka usług będących przedmiotem zamówienia zawarty jest w Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. Miejscem świadczenia usługi hotelarskiej jest ……………………..............................................
4. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług hotelarskich dla 47
uczniów i 5 wychowawców / 7 uczniów i 1 wychowawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości noclegów maksymalnie
o 16% (do 8 osób) / 25% (o 2 osoby).
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6. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług Zamawiający przekaże Wykonawcy
dokładną ilość osób korzystających z zakwaterowania.
§3
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: od 08 lipca 2018 r. do 04 sierpnia 2018 r.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
.................................... zł brutto (słownie: …...............................................................................).
Ceny jednostkowe za noclegi zawiera załącznik nr 3 do umowy.
2. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy na podstawie cen
jednostkowych wskazanych w Kalkulacji ceny oferty oraz faktycznie wykonanych usług (ilości
noclegów).
3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i opłaty , jakie powstaną w związku
z wykonaniem zamówienia, w szczególności wszelkie podatki, w tym także należny podatek
VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty, rabaty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
4. Podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie faktura wystawiona przez
Wykonawcę, z określeniem zadania oraz doręczona Zamawiającemu.
5. Faktura powinna być wystawiona na: TAWA Taurogiński Waldemar z siedzibą: 22-100 Chełm,
ul. Krzywa 41/3, NIP 563-122-22-73, nr umowy Zamawiającego i płatna będzie w terminie 30
dni od otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego przelewem na wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy.
§5
Osobami upoważnionymi do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy są:
- ze strony Zamawiającego: ……………………………………………….. tel. ………………..
- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………tel. …………………
§6
1. Strony, z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, ustalają
kary umowne w następujących przypadkach:
a) za niewykonanie usługi – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
50 % ceny niewykonanych usług,
b) za nienależyte wykonanie usługi (hotel nie spełniał wymogów określonych
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust. 1.
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2. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne
z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez daną stronę, może ona dochodzić od
drugiej strony odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§7
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.).
§9
Wykonawca nie może przenosić praw wynikających z niniejszej umowy w całości lub
w części (cesja) bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 10
Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane
w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo
właściwy dla Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
§ 12
Integralną cześć niniejszej umowy stanowią:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Oferta Wykonawcy
3. Kalkulacja ceny oferty
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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