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UMOWA nr … (wzór do części II) 

 

 

 

 

zawarta w  dniu ……………..……….. w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………..….………………………………..…… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 

1579 ze zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na świadczenie usług 

noclegowych i restauracyjnych dotyczących podawania posiłków wraz z udostępnieniem sali 

konferencyjnej na potrzeby wizyty studyjnej w Warszawie dla studentów Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu organizowanej w ramach projektu UNI-KOMP-AS, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1. Kompetencje  w szkolnictwie wyższym, Oś III 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020. 

2. Usługi będą świadczone w terminie od dnia 6 czerwca 2018r. do dnia 9 czerwca 2018 r.  

3. Miejscem świadczenia usług jest: ………………………………….., ul. ………………………, 

…………….……………. . 

 

§ 2 

SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 1b do zapytania ofertowego i niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zapewni pomieszczenia hotelowe, restauracyjne i salę konferencyjną, a także 

niezbędny personel, urządzenia oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 



 

 

 
Strona 2 z 4 

 

 

3. Wykonawca wykona usługę restauracyjną zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 149 ze zm.). 

4. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji niniejszej umowy do bezwzględnego przestrzegania 

reżimu higieniczno-sanitarnego i epidemiologicznego, przepisów bhp, p/poż. i innych określonych 

odrębnymi przepisami prawa.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy 

z najwyższą sumiennością i starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru 

prowadzonej działalności oraz z poszanowaniem interesów Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do rezerwacji odpowiedniej liczby pokojów, a Zamawiający 

zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o ostatecznej, faktycznej liczbie uczestników, w 

podziale na płeć, najpóźniej w dniu 06.06.2018r. Zamawiający nie gwarantuje, iż szacunkowa 

liczba uczestników, określona w opisie przedmiotu zamówienia będzie tożsama z ostateczną liczbą 

uczestników.  

7. Rozliczenie kosztów noclegów i wyżywienia odbędzie się na podstawie rzeczywistego 

wykorzystania noclegów, wyżywienia, tj. faktycznej liczby uczestników wskazanej zgodnie z ust. 

6.  

8. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń, że w konsekwencji 

okoliczności, o których mowa powyżej w ust. 6 i 7, wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy może być odpowiednio niższe. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia finansowe lub prawne. 

 

§ 3 

RYZYKO 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszystkie szkody wynikające 

z realizacji niniejszej umowy, w tym za narażenie na utratę życia lub zdrowia, spowodowanie 

utraty życia lub uszczerbek na zdrowiu uczestników w związku z realizacją niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej uczestnikom w wyniku 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników. 

 

§ 4 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników na mocy ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i oświadcza, że 

spełnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające zabezpieczenie zbioru ich danych 

osobowych.  

2. Wykonawca nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników, 

w szczególności do udostępniania tych danych komukolwiek, w innym celu niż wykonywanie 

postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy łączne  

wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż: …  (słownie: … ) złotych 

brutto, w tym należny podatek od towarów i usług VAT, z uwzględnieniem zasady określonej w § 

2 ust. 6. 
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2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy będzie wyliczone według 

następujących cen jednostkowych brutto: 

1) przyjętej na jednego uczestnika ceny noclegów – za trzy doby hotelowe w terminie 

wskazanym w §1 ust. 2 umowy - w kwocie … (słownie: …) złotych brutto, w tym należny 

podatek od towarów i usług VAT,  

2) przyjętej na jednego uczestnika konferencji ceny za wyżywienie zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, w kwocie … (słownie …) złotych brutto w tym należny podatek od towarów i 

usług VAT,  

3) ceny wynajmu sali konferencyjnej z wyposażeniem w terminie wskazanym w ust. 3 opisu 

przedmiotu zamówienia, w kwocie … (słownie: …) złotych brutto w tym należny podatek od 

towarów i usług VAT.  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, takimi jak w szczególności: koszty 

produktów spożywczych, ich przygotowania i podania, noclegów, korzystania z sali konferencyjnej 

wraz z wyposażeniem, i nie podlega zmianie. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że ceny jednostkowe brutto są stałe w okresie obowiązywania 

umowy. 

§ 6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

podany na fakturze w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury.  

2. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

3. Warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy 

z postanowień niniejszej umowy. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej 

umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

2) 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku 

stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, w szczególności niezapewnienia zgodnie 

z umową odpowiednich pokojów, sali konferencyjnej lub usług restauracyjnych. 

2. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Strony ustalają, że kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z dowolnej 

należności Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia 

faktur, zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

noty obciążeniowej. 
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§ 8 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający ma prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku rażącego 

naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy w terminie 14 dni od momentu 

dowiedzenia się przez Zamawiającego o takim naruszeniu. 

2. Do bezpośrednich kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy strony upoważniają: 

1) ze strony Zamawiającego … , 

2) ze strony Wykonawcy … . 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony 

i nie stanowi zmiany treści umowy. 

4. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 

sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie, 

a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

  Zamawiający         Wykonawca           


