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Załącznik Nr 4 do Zapytania 

ofertowego (BZP.272.2.33.2019) 

- projekt - 

 UMOWA Nr  … /2019 

 

zawarta w dniu .......................... 2019 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim 

z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………     - ………………………, 

2. ……………………     - ………………………, 

przy kontrasygnacie ……………………..  - ………………………, 

a………………………………… z siedzibą: ………………, zamieszkałym (jeśli dotyczy), 

KRS …………… (jeśli dotyczy), posiadającym NIP ……………, REGON 

……………………, PESEL (jeśli dotyczy), zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………     - ………………………, 

2. ……………………     - ………………………. 

 

Strony wspólnie ustalają, co następuje: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje  

do realizacji zamówienie pn.: Organizacja zakwaterowania wraz z  wyżywieniem podczas 

trzydniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa 

wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa hotelowo – gastronomiczna w ramach realizacji 

działań związanych ze współpracą transgraniczną jednostek pożarniczych, służb 

ratowniczych i zarządzania kryzysowego – gmin przygranicznych Województwa 

Libereckiego, Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jeleniej Góry – przy realizacji projektu 

pn.: Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny 

Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy – współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.   

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) usługę zakwaterowania (wraz ze śniadaniem) w terminie od dnia 10 do 12 

września 2019 r. (dwie noce) dla 15 osób z Republiki Czeskiej; 
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2) obsługę przerw kawowych w TCZK1 (po jednej każdego dnia – tj. w dniach: 10  

i 11 września 2019 r.) dla 30 osób, uczestników szkolenia; 

3) wyżywienie w formie obiadu zasiadanego dla 30 osób – uczestników szkolenia,  

w dniach 10, 11 i 12 września 2019 r.; 

4) wyżywienie w formie kolacji integracyjnej dla 30 osób – uczestników szkolenia,  

w dniach 10 i 11 września 2019 r.  

3. Przedmiot umowy w zakresie zakwaterowania, noclegów oraz obiadów i kolacji, 

świadczony będzie przez WYKONAWCĘ w hotelu ……………………………… przy  

ul. …………………………….. w (należy podać miejscowość), tj.: w odległości 

……………………… od siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. WYKONAWCA zapewni co najmniej 5 miejsc parkingowych nieodpłatnych dla 

uczestników szkolenia w dniach 10-12 września 2019 r.  

5. WYKONAWCA zapewni …………………………… pokojów jednoosobowych (przez 

sformułowanie „pokój jednoosobowy” rozumie się pokój udostępniony do zakwaterowania 

jednej osoby).  

6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz zakres usługi zawarte zostały  

w Opisie przedmiotu zamówienia – załączniku do umowy oraz w Zapytaniu ofertowym  

i ofercie WYKONAWCY. Strony oświadczają, że są w posiadaniu w/w dokumentów.  

 

§ 2 

Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy w dniach 10-12 września 2019 r.  

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie dla WYKONAWCY 

– zgodnie z ofertą – w wysokości: 

- wartość brutto ………………………  zł 

 słownie brutto: ……………………………………………………………………………… 

2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostało ujęte:  
Lp. Usługa Cena netto 

(zł) 

podatek 

VAT (%) 

Cena 

brutto (zł) 

1.  Wyżywienie 30 uczestników trzydniowego szkolenia  

- zgodnie z rozdziałem III (ust. 1, 2 i 3) OPZ - 

Załącznik do umowy  

   

2.  Zakwaterowanie (wraz ze śniadaniem) dla 15 osób  

w terminie 10-12.09.2019 r.  

- zgodnie z rozdziałem II OPZ - Załącznik do umowy 

   

3.  Obsługa przerw kawowych w formie bufetu  

w terminie 10-11.09.2019 r. w TCZK –  

zgodnie z rozdziałem III (ust. 1 i 4) OPZ - Załącznik do 

umowy 

   

 SUMA: 

  

 

                                                 
1 TCZK - Transgraniczne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10  

(II piętro). 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całokształt kosztów związanych  

z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, w tym wymagane opłaty i podatki,  

w szczególności podatek od towarów i usług VAT. 

UWAGI: Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, dysponujący obiektem hotelowym 

oddalonym o więcej niż 1.500 m od siedziby, w której będzie odbywało się szkolenie, tj. od TCZK  

ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, zagwarantowali w ramach oferowanego wynagrodzenia, 

transport uczestników szkolenia obejmujący minimum pięć kursów w obie strony.  

 

4. Rozliczanie realizacji usługi objętej umową nastąpi na podstawie faktury VAT lub 

rachunku wystawionego przez WYKONAWCĘ na: Powiat Jeleniogórski,  

ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-250-35-48. 

5. W przypadku przekazywania przez WYKONAWCĘ ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, WYKONAWCA 

wskazuje jako adres PEF ZAMAWIAJĄCEGO NIP Starostwa Powiatowego  

w Jeleniej Górze, tj.: 6112265072. 

6. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisany przez obie strony protokół 

odbioru usługi. 

7. Wynagrodzenie WYKONAWCY płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni  

od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT  

na rachunek WYKONAWCY: ……………………………………… . Za datę wypłaty uważa 

się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana zostanie płatność. 

8. W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności, 

określonych w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych 

odsetek. 

9. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przez konsorcjum,  

rozliczenie prowadzone będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem konsorcjum) – ze skutkiem dla wszystkich członków (partnerów) konsorcjum. 

10. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy pomocy 

podwykonawców, wypłata wynagrodzenia WYKONAWCY nastąpi po przedstawieniu przez 

WYKONAWCĘ dowodów potwierdzających zapłatę podwykonawcom wymaganego 

wynagrodzenia 

§ 4 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony WYKONAWCY jest  

………………………………. 

2. Osobą uprawnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO do nadzorowania należytego 

wykonania przedmiotu umowy jest Jadwiga Osińska – główny specjalista  

w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa 

Powiatowego w Jeleniej Górze, tel.: 756473104. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na 

piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań  

w trakcie trwania umowy. 
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§ 5 

1. WYKONAWCA podczas realizacji przedmiotu umowy ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJĄCEGO za właściwe i terminowe wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie  

z ustalonym planem szkolenia.  

 

§ 6 

 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną  

w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy,  

w przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do obniżenia wartości faktury VAT lub rachunku 

do 10% wartości umowy, o które mowa § 3 ust. 1 w przypadku wyraźnego obniżenia 

jakości usługi. 

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zwrotu poniesionych uzasadnionych kosztów 

przez WYKONAWCĘ w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

5. Kara, o której mowa w ust. 1, może być potrącona z wynagrodzenia należnego 

WYKONAWCY.  

6. Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych, 

termin płatności nie będzie dłuższy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania  

do zapłaty kar umownych.  

7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania WYKONAWCY. 

 

§ 7 

 

Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych  

w Kodeksie cywilnym.  
 

§ 8 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, za wyjątkiem zmian określonych  

w ust. 2. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku  

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w następujących 

przypadkach: 
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1) zmiana dotyczy wynagrodzenia należnego WYKONAWCY w przypadku zmiany 

w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług; 

2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

ZAMAWIAJĄCY, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

3) zmiana dotyczy realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego 

WYKONAWCY, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana WYKONAWCY nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności 

lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach zamówienia 

podstawowego, 

b) zmiana WYKONAWCY spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla ZAMAWIAJĄCEGO, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie.     

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia 

WYKONAWCY nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od 

towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY – w przypadku jej 

wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie wprowadzana do umowy na pisemny, 

uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek WYKONAWCY. Wniosek będzie 

podlegać weryfikacji ZAMAWIAJĄCEGO, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania 

zmiany wysokości ceny ofertowej w przypadku, gdy wniosek WYKONAWCY nie będzie 

spełniał warunków opisanych powyżej. 

5. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć na 

drodze polubownej. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
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§ 11 

Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału –  

w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 

 

 

Załącznik do umowy:  

1) Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

    WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 


