Załącznik nr 6 do SIWZ
Umowa Nr ...............
zawarta w Pile w dniu ………………….. 2018 roku pomiędzy:
Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, plac Staszica 1, 64-920 Piła,
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta w Pile na mocy
Uchwały nr XX/262/12 Rady Miasta Piły z dnia 24.04.2012r.
NIP:764-266-32-43, REGON: 302117487,
reprezentowanym przez
Stanisława Dąbka – Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile
a
………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez
…………………………….
zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXIX
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2015r., poz. 2164
§1
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu noclegów i
wyżywienia dla uczestników XXIX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
„Bukowińskie Spotkania” w terminie:
od 19 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.
Przewidywana ilość uczestników festiwalu zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ –
Formularz zapotrzebowania.
§2
1. Przez zapewnienie noclegów Strony rozumieją zapewnienie każdemu z uczestników festiwalu
noclegów w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym lub z węzłem sanitarnym na korytarzu.
2. Przez zapewnienie wyżywienia Strony rozumieją zapewnienie dla każdego uczestnika
festiwalu: śniadania, obiadu, kolacji.
§3
Uczestnicy festiwalu sami pokrywają koszty prowadzonych rozmów telefonicznych, korzystania
z Internetu jak również koszty usług konsumpcyjnych oraz innych usług nie objętych Umową.
Zleceniobiorcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie wobec Zleceniodawcy.
§4
Zleceniodawca dokona szczegółowej rezerwacji noclegów odrębnym pismem na 14 dni przed
rozpoczęciem festiwalu.
§5
1.
2.
3.

Za prawidłowe wykonanie zlecenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie.
Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę po
realizacji usługi.
Za wykonanie zamówienia na realizację usługi Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie w

4.
5.

kwocie:………..………………..… brutto wg według załączonej oferty.
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za noclegi i wyżywienie w przeliczeniu na ilość
osób faktycznie zakwaterowanych (przy założeniu maksymalnej ilości osób – zgodnie z
załącznikiem nr 5 do SIWZ – Druk zapotrzebowania).
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie przelewem na konto podane na fakturze w
terminie …… dni od daty jej otrzymania.
§6

1. Po podpisaniu umowy, bez zgody Zleceniodawcy nie może nastąpić odwołanie rezerwacji
miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem. W przypadku naruszenia tego postanowienia
Zleceniobiorca udostępni taką samą ilość pokojów w tym samym standardzie i w tej samej
kwocie w innym hotelu lub zapłaci karę umowną w wysokości 50 % wartości zamówienia.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości.
W przypadku wystąpienia takich okoliczności w trakcie realizacji zamówienia Zleceniobiorca
może żądać zwrotu faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów. Zleceniobiorca nie
może żądać kwoty żadnych kosztów z tego tytułu jeśli nie przystąpił jeszcze do realizacji
zamówienia.
§7
Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy niekorzystnych dla Zleceniodawcy, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
oferenta, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§8
Wszelkie mogące wyniknąć w przyszłości spory na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem
art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych..
§ 11
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednej dla zamawiającego i wykonawcy.
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