
Znak sprawy  ZP.271.2.2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr ……/2019

zawarta  ……...2019 roku w Sianowie pomiędzy:
Gminą Sianów - Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie,
76-004 Sianów, ul. Słowackiego 3A
reprezentowanym przez Zastępcę Kierownika – Elżbietę Ałtyn
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………, 
reprezentowanym przez ………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
działając  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1
Zamawiający zleca a Wykonawca w ramach realizacji usługi zapewni noclegi z wyżywieniem oraz
salę szkoleniową z cateringiem/transport dla 50 osób,  na  Warsztaty kompetencji i umiejętności
społecznych  w ramach  projektu  „Równość  szans  w Gminie  Sianów” realizowanego  w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

§ 2
Strony ustaliły następujące termin realizacji warsztatów:

a) rozpoczęcie – 12.04.2019 r.
b) zakończenie - 14.04.2019 r.

§ 3
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym, który wraz

z ofertą Wykonawcy stanowi integralną część umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością wymaganą przy

usługach tego rodzaju, a w szczególności do:
a) zapewnienia świadczeń usług na odpowiednim i stałym poziomie,
b) przygotowania  posiłków zgodnie  z  przepisami  ustawy z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  o

bezpieczeństwie żywności i żywienia,
c) utrzymania czystości w miejscach świadczenia usługi.

3. Przedstawicielem wykonawcy do kontaktowania  się  z  przedstawicielem zamawiającego jest
……………, tel:.................., faks …………………….., e-mail …………….. .

4. Przedstawicielem zamawiającego  do kontaktowania  się  z  przedstawicielem wykonawcy jest
……………, tel:.................., faks …………………….., e-mail …………….. .

                                                              
§ 4

1. Zamawiający poniesie koszty tylko za ostateczną liczbę uczestników szkolenia przekazaną nie
później niż 3 dni przed terminem warsztatów. Liczba rzeczywistych uczestników warsztatów
może odbiegać od liczb podanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu o max 8%.

2. Strony umowy przyjmują, że:



a) cena noclegu dla 1 osoby w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem wynosi …..zł brutto za
dobę

b) cena noclegu dla 1 osoby w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem wynosi …..zł brutto za
dobę

c) cena  przygotowania  i  podawania  wyżywienia  dla  1  osoby uczestniczącej  w warsztatach
wynosi ………zł brutto

d) cena za zapewnienie sali szkoleniowej wynosi ….. zł brutto za godzinę,
e) cena za zapewnienie transportu uczestników wynosi ……. brutto za 1 km.

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie wyliczone
na  podstawie  cen  jednostkowych,  podanych  w  ofercie  z  dnia  …..  oraz  faktycznego
wykorzystania  przez  Zamawiającego  poszczególnych  elementów  przedmiotu  umowy  w
związku z realizacją warsztatów.

4. Podstawą naliczenia finansowego za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy będzie
prawidłowo  wystawiona  faktura  VAT  po  wykonaniu  przedmiotu  umowy  na  podstawie
podpisanego przez obie strony protokołu odbioru.

5. Całkowita wynagrodzenie  Wykonawcy przy realizacji  pełnego zakresu zamówienia wyniesie
………………………zł brutto (słownie złotych: ……………………………….)

6. Wynagrodzenie  będzie  płatne  na  konto  bankowe  Wykonawcy  w terminie  14  dni
kalendarzowych od dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury
VAT .

7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,  jeżeli  wykonał prace dodatkowe
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

8. Wykonawca  nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby  w  czasie  zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów powierzonych prac.

9. W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę spełniania kryterium „Przygotowanie serwisu
kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne
Sprawiedliwego  Handlu”  na  etapie  realizacji  umowy  Zamawiający  jest  uprawniony  do
przeprowadzenia  kontroli  weryfikującej.  W  tym  celu  wykonawca  na  żądanie  pracownika
Zamawiającego przedstawi do wglądu i  oceny produkty wykorzystywane do przygotowania
serwisu kawowego.

10. Rachunek będzie przedstawiany przez Wykonawcę przy określeniu następujących danych:
a) NABYWCA: Gmina Sianów, ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów, NIP: 4990443571
b) ODBIORCA/PŁATNIK:  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Sianowie,  ul.

Słowackiego 3a, 76-004 Sianów

§ 5
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  20%
całkowitej ceny podanej w ofercie.

2. w przypadku stwierdzenia niezgodności warunków z zapisami umowy i opisu przedmiotu
zamówienia,  Zamawiający  uprawniony będzie  do  obniżenia  wynagrodzenia  wykonawcy
uwidocznionego na fakturze skierowanej do zapłaty do 20% wartości tego wynagrodzenia.
Fakty  nieprawidłowego  wykonania  umowy  stwierdzają  i  opisują  przedstawiciele
wykonawcy i Zamawiającego.

3. w  przypadku  zadeklarowania  przez  wykonawcę  spełniania  kryterium  „Przygotowanie
serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy



społeczne Sprawiedliwego Handlu” i stwierdzenia w wycinku kontroli braku wykorzystania
do  przygotowania  serwisu  kawowego,  kawy  oznaczonej  etykietą  Fairtrade  lub  innym
równoważnym certyfikatem, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% całkowitej
ceny podanej w ofercie.

§ 6
Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany.

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano  wyboru Wykonawcy,
chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć  w chwili  zawarcia umowy.  

§ 7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja firmy,
c) jeżeli  Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje

swoje zobowiązania umowne.
2.  Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę,  iż  wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

3.   Strony mogą odstąpić od umowy jeżeli wystąpią siły wyższe, niemożliwe do przewidzenia w
momencie  zawarcia  umowy  okoliczności  prawnej,  ekonomicznej  lub  technicznej,  za  którą
żadna  ze  stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkującej  brakiem  możliwości  należytego
wykonania umowy.

4.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
5.  W  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada  

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za dotychczas wykonaną usługę.

§ 8
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  właściwe  przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Strony ustalają,  że  do rozpatrzenia  spraw spornych wynikających z  niniejszej  umowy,  jest  Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  których  jeden
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.                                                            

   WYKONAWCA:                                                      ZAMAWIAJĄCY:

……………………………                                          ………………………


