Wzór umowy
zawartej we Wrocławiu w dniu ………………. pomiędzy:
Zamawiającym – Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z
siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, REGON 931934644, NIP 899-28-03-047
reprezentowanym przez:
1.

………………………………............. ....... – …………………………………………………………………

2.

..................……............. – …………………………………………………………………

a Wykonawcą – …………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez: -…………………………………………………………………………
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nr ……………..
zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 1719.10.2019r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 250 osób – zwanego dalej Kongresem.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wymienionego w § 1 zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy, w szczególności do:
1. kompleksowej organizacji Kongresu w jednym ośrodku zlokalizowanym w województwie dolnośląskim o
standardzie odpowiadającym standardowi min. 3 gwiazdkowemu zgodnie z normami funkcjonalnymi oraz
jakościowymi dotyczącymi bazy noclegowej – na podstawie przepisów kategoryzacyjnych zawartych w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych (Dz. U. z 2019r. poz.238) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia
2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U.
z 2017r. poz.2166).
2. organizacji Kongresu w ośrodku, w którym nie występują bariery architektoniczne dla osób
niepełnosprawnych dzięki czemu będzie on dostępny dla wszystkich odbiorców.
3. zapewnienia klimatyzowanej sali konferencyjnej, na max 250 osób, na potrzeby organizacji Kongresu
opisanego w § 1, w dniach 18-19.10.2019r. zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy. Wynagrodzenie za wynajem sali wraz z wyposażeniem i
obsługą nie przekroczy kwoty …………. zł. brutto
4. zapewnienia usługi gastronomicznej wg następujących warunków:
1) W dniach 18-19.10.2019r. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim uczestnikom (max 250
osób) w trakcie trwania Kongresu po dwie przerwy kawowe każdego dnia.
2) W dniu 18.10.2019r. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obiadu w formie zasiadanej i
serwowanej z obsługą kelnerską, dla max 250 osób.
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3) W dniu 18.10.2019r. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uroczystej kolacji w formie zasiadanej i
serwowanej z obsługą kelnerską, dla max 250 osób.
4) Wynagrodzenie łączne za usługę gastronomiczną podczas pierwszego i drugiego dnia Kongresu nie
przekroczy kwoty …….zł brutto
5. zapewnienia w terminie 18-19.10.2019r. noclegów dla max 250 uczestników, w tym 10 pokoi 1-osobowych z
łazienkami, max 20 pokoi 3 – osobowych z łazienkami oraz max 90 pokoi 2 osobowych z łazienkami. Cena
noclegu obejmuje zapewnienie śniadania. Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się zarezerwować w terminie
17-18.10.2019r. 5 pokoi jednoosobowych z łazienkami i śniadaniem w dniu 18.10.2019r. Wynagrodzenie
łączne za usługę noclegową w terminach określonych w umowie nie przekroczy kwoty ……… zł. brutto
§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 zostanie ustalone na podstawie rzeczywistej
liczby uczestników z wyłączeniem wynagrodzenia za wynajem Sali z wyposażeniem i obsługą, które jest
wynagrodzeniem stałym. Liczbę uczestników Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy na 7 dni przed
datą planowanego Kongresu. Minimalna liczba uczestników na Kongresie – 200 osób.
§4
1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty …….. zł brutto (słownie
……………….. brutto).
2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają następujące ceny jednostkowe:
- usługa gastronomiczna – ….. zł brutto za 1 osobę
- usługa noclegowa – ……. zł brutto za 1 osobę
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania
umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegną odpowiednio ceny
jednostkowe brutto, o których mowa w ust.2.
4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowanym Kongresie w terminie do 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest stwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowości
wykonania przedmiotu umowy.
5. Fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić na:
Województwo Dolnośląskie
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
50 – 411 Wrocław
Ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
NIP 899-28-03-047
§5
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
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1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto
o którym mowa w § 4 ust. 1, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o
którym mowa w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca, niezależnie od faktycznie poniesionych przez Zamawiającego kosztów.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o
którym mowa w § 4 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający.
4. Strony postanawiają, że w przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem przedmiotu umowy
przekracza wysokość kar umownych lub gdy przyczyna szkody nie jest ujęta w zapisie o karach umownych,
stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
5. Kwoty powstałe z tytułu naliczenia kar zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
przygotowujących usługi gastronomiczną i noclegową, w tym kucharzy, kelnerów i innych pracowników
odpowiedzialnych za prawidłową organizację i przebieg Kongresu.
2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4ust. 1
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

§8
Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
..............................................

………………………………………..
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