Załącznik nr 6 do SIWZ
WZÓR

Umowa Nr ...............
zawarta w Pile w dniu ………………….. 2019 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
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez
…………………………….
zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Strony zawierają umowę w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenia zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
pod nazwą:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXX
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” w terminie od 18
czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. zgodnie z ze złożona ofertą oraz załącznikiem nr 5
do SIWZ – Formularz zapotrzebowania.
2. Przez zapewnienie noclegów Strony rozumieją zapewnienie każdemu z uczestników festiwalu
noclegów w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym lub z węzłem sanitarnym na korytarzu.
3. Przez zapewnienie wyżywienia Strony rozumieją zapewnienie dla każdego uczestnika
festiwalu: śniadania, obiadu, kolacji.
4. Uczestnicy festiwalu sami pokrywają koszty prowadzonych rozmów telefonicznych,
korzystania z Internetu jak również koszty usług konsumpcyjnych oraz innych usług nie
objętych Umową. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie wobec Zamawiającego.
§2
Obowiązki stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w §1 zgodnie ze złożoną ofertą,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami i na ustalonych
niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w
trakcie realizacji usługi.
2. Zamawiający dokona szczegółowej rezerwacji noclegów odrębnym pismem na 14 dni przed
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rozpoczęciem festiwalu.
3. Wykonawca przygotuje protokół z realizacji wykonanej usługi, tj. szczegółowy wykaz osób z
podziałem na zakwaterowanie i wyżywienie oraz posiłki przypadające na poszczególne dni.
§3
Termin
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od dnia 18 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.
§4
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy i będzie go realizował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą wykonywały czynności składające się na
przedmiot umowy, osiadają wiedzę, doświadczenie i uprawnienia wymagane przepisami
prawa, niezbędne do rzetelnego wykonania powierzonych obowiązków.
3. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w związku z realizacją niniejszej umowy są:
1) Ze strony Wykonawcy………………………………………….. .
2) Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia
jest:……………………………………………… .
§5
Wynagrodzenie
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 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).
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony nie może
przekroczyć kwoty:
netto: ............................ PLN (słownie: ……………………………………………………………... )
podatek VAT ......% w kwocie ............................. PLN (słownie: …………………………………..)
brutto: ................................... PLN (słownie: ………………………………………….…………….)
3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po
realizacji usługi. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru.
4. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 21
dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
Płatnik: Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji,
Plac Staszica 1, 64-920 Piła, NIP 764-266-32-43.
5. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu
Zamawiającego.
§6
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenia praw i obowiązków oraz szkody wyrządzone
Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez nienależyte wykonywanie lub
niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z tytułu dokonania czynów
niedozwolonych.
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2. W przypadku odwołania rezerwacji miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem Wykonawca
udostępni taką samą ilość pokojów w tym samym standardzie i w tej samej cenie w innym
hotelu.
3. Wykonawca odpowiada – jak za własne – za działania osób, którymi się posługuje lub którym
te obowiązki powierzył.

1.

§7
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
1) niewykonania przedmiotu umowy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust. 2,
2) nienależytego wykonania umowy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 5 ust. 2, odwołania rezerwacji miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem.

2. W razie wystąpienia kar umownych Zamawiający może je potrącić z wystawionej faktury lub
żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości szkody
rzeczywiście poniesionej.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku zwłoki w
opłaceniu faktury.

1.

§8
Odstąpienie od umowy
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu jej zawarcia,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości.

2.

W przypadku wystąpienia takich okoliczności w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca
może żądać zwrotu faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów. Wykonawca nie
może żądać kwoty żadnych kosztów z tego tytułu jeśli nie przystąpił jeszcze do realizacji
zamówienia.

3.

Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązującym prawie, Zamawiający może odstąpić od
umowy jeżeli Wykonawca:
1) Nie wykonuje należycie przedmiotu umowy,
2) Nie wykonuje przedmiotu umowy,
3) Narusza postanowienia umowy,
4) Zawiesi działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość,

4.

W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy,
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania
części umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia.

5.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie. Odstąpienie następuje za pośrednictwem
listu poleconego, przesyłki kurierskiej lub oświadczenia złożonego w siedzibie Wykonawcy
lub Zamawiającego z chwilą otrzymania oświadczenia.

6.

Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z utraconych korzyści na skutek
rozwiązania umowy w trybie ust.1. i ust. 2.
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§ 10
Zmiany do umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie
zaistnienia przynajmniej jednej z opisanych poniżej okoliczności oraz na warunkach opisanych
poniżej.
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, ze zmianą
wynagrodzenia proporcjonalnie do zaawansowania finansowego projektu;
3. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:
1) każdy wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę
pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany; ciężar dowodu zmiany spoczywa
na Wykonawcy,
2) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do umowy nie będzie miało charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni tej
umowy będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed
odwołaniem się do sądu.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla
Zamawiającego Sąd Powszechny.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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