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U m o w a   ( p r o j e k t ) 
 

 

zawarta w dniu    …………….    2018 r. pomiędzy: 

 

……… 
 
zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym  
 
 

a 
 

……… 

 

zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcą. 

  

 

Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia 

na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro,  

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm.). 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko – restauracyjnej obejmującej wynajem 

miejsc noclegowych ze śniadaniem dla 12 uczestników „VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej  

pt. Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”. 

 

2. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………zł brutto,  

słownie:………………………………………………………………zł i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w tym VAT wg obowiązującej 

stawki, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 5. 

 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 nie podlega waloryzacji. 

 

4. Zamawiający nie udziela zaliczek.  

§ 2 

 
1. Terminy realizacji zamówienia (nocleg ze śniadaniem) obejmuje trzy doby w dniach od 20 czerwca 2018 

roku do 23 czerwca 2018 roku.  
 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie 12 miejsc noclegowych w pokojach dwuosobowych (typu 

TWIN). Każdy z pokoi musi być wyposażony w łazienkę z WC oraz dostęp do bezpłatnego WiFi.  
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2. Wykonawca oświadcza, że oferowany obiekt spełnia co najmniej kryteria jak dla hotelu zaszeregowanego 

do kategorii trzygwiazdkowej (min. 3***). 

3. Wykonawca oświadcza, że oferowany obiekt jest usytuowany w odległości nie większej, niż 3 kilometry 

od centrum miasta (za centrum miasta należy rozumieć Rynek Główny w Krakowie – wyliczenie na 

podstawie Google Maps wg. kryterium najkrótsza trasa - pieszo). 

4. Dla każdej z 12 osób Wykonawca ma zapewnić w dniach: 21 czerwca 2018 roku, 22 czerwca 2018 roku 

oraz 23 czerwca 2018 roku roku śniadania składające się co najmniej z:  

− dwa posiłki ciepłe – co najmniej 200 g/osoba,  

− stół szwedzki: zestaw wędlin, serów, warzyw i sałatek – co najmniej 200 g/osoba 

− pieczywo – bez ograniczeń 

− napoje, w tym kawa i herbata – bez ograniczeń  

 

§ 4 

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: 

Pani/Pan………………………………………………………………………………………………….……..……  

nr tel. …………………………………………………………………………………………………………….……  

nr faxu: ……………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….…… 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: 

Pani/ Pan...…………………………………………………………………………………………………………. 

nr tel. …………………………………………………………………………………………………………….……  

nr faxu: ……………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….…… 

§ 5 

 

1. Po wykonaniu usługi sporządzony będzie protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Należność, o której mowa w §1 ust. 2 będzie uregulowana przez Zleceniodawcę w terminie do 21 dni  

od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

3. Strony uzgadniają, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy 

wskazane w Fakturze VAT. 

4. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 

5. W przypadku nieterminowej płatności należności Zleceniobiorca ma prawo naliczyć Zleceniodawcy odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

§ 6 

 

 

1. Wysokość kar umownych z tytułu: 

1.1. zerwania umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn  

leżących po stronie Wykonawcy, ustala się na 15% wartości netto umowy. 

1.2. niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień zawartych w umowie przez Wykonawcę ustala 
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się na 10% wartości netto usługi, której dotyczy niewykonanej lub nienależycie wykonanej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne 

wynikające z umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy oraz za wyrządzone 

szkody. 

3. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniany do potrącenia naliczonych kar z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy. 

4. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań  

w ramach umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem Siły Wyższej. 

5. W rozumieniu niniejszej umowy, „Siła Wyższa” oznacza okoliczności pozostające poza kontrolą Strony  

i uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie przez tę Stronę jej zobowiązań, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawierania umowy ani im zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. 

6. Za Siłę Wyższą nie uznaje się nie dotrzymania zobowiązań przez kontrahenta Wykonawcy. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, Strona, która powołuje się na te okoliczności, 

niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. 

8. Zaistnienie Siły Wyższej stanowić może podstawę odstąpienia od umowy. 

 

§ 7 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy.  

2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 

2.1 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany ustawowej stawki 

podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości 

nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota netto 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

2.2 zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 

 

§ 8 

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, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy. 

         § 9 

1.  Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności 

powstałych w wyniku realizacji umowy. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 



 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – usługi społeczne 

Znak sprawy: DROW-072-7/2018, OK-DROW-253-07/18 

 
 

Strona 4 z 5 

 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i przepisy Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2017 

poz.459 z późn. zm.) oraz innych ustaw szczególnych powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Spory powstałe na tle realizacji umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku 

braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd  właściwy dla 

siedziby Zleceniodawcy. 

§ 11 

 

1. W zakresie ochrony danych osobowych mają zastosowanie przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2016/679.  Wykonawca działając w ramach niniejszej umowy, a tym samym przetwarzając dane 

osobowe zobowiązuje się do ich ochrony, zachowania poufności, a w szczególności staranności w 

zabezpieczeniu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem 

przepisów ustawy, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2. Zamawiający powierzy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w trybie art. 28 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679. 

3. Wykonawca będzie informował o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych lub o ich 

niewłaściwym użyciu w ciągu 12 godzin od wykrycia zdarzenia. 

4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawie dotyczącej 

ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami 

państwowymi, policją lub sądem. 

5.  Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli w miejscach gdzie przetwarzane są 

powierzone dane osobowe. 

6.  Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć danych osobowych wyszczególnionych w ust. 3, 

7.  Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

8. Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia/ załącznik nr 2 do umowy i jest integralną częścią niniejszej umowy. 

 

§ 12 

1.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze 

sporządzono dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

§ 13 

1.       Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

załącznik nr 1 – formularz oferty 

załącznik nr 2 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

załącznik nr 3 – protokół zdawczo-odbiorczy 

 

 

 

 



 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – usługi społeczne 

Znak sprawy: DROW-072-7/2018, OK-DROW-253-07/18 

 
 

Strona 5 z 5 

 

Załącznik nr 3 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Zamawiający Wykonawca 

Nazwa 
Adres 

Nazwa 
Adres 

Przedmiot odbioru 

 
 
 
 
 

Towar/usługę odebrano w dniu  

Zamawiający Wykonawca 
 
 
 
 
 

Imię, nazwisko, podpis 

 
 
 
 
 

Imię, nazwisko, podpis 

 


