
W Z O R U M O W Y 

Za^cznik nr 2 do ogtoszenia 

UMOWA do ZP/26/014/U/18 

zawarta w dniu 2018 roku pomi^dzy 

Politechnik^ Gdansk^, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, z siedzib^ w Gdahsku, przy ul. G. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, REGON; 000001620, NIP: 584-020-35-93, reprezentowanq przez 

Dziekana Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki prof, dra hab. inz. Janusza Nieznaiiskiego, prof, 

zwyczajnego PG, dziataj^cego na podstawie petnomocnictwa Rektora Politechniki Gdahskiej, zwan^ 

dalej „Zamawiaj^cym", 

a 

przedsi^biorc^ dziataj^cym pod firm^: , 

s iedz ib^ , wp isanym do CE IDG/KRS* , 

REGON: , NIP: , reprezentowanq przez , 

zwan^ dalej „Wykonawc^", 

w wyniku dokonania przez Zamawiaj^cego wyboru oferty Wykonawcy ziozonej w post^powaniu o 

zamowienie publiczne, prowadzone w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamowieri publicznych (t. j . Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej rowniez „Prawem zamowien 

publicznych" lub „ustawq Pzp" zostala zawarta niniejsza umowa, o nast^puj^cej tresci: 

§1 PRZEDIVIIOT UIVIOWY 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne swiadczenie ustug hotelowych na potrzeby wydzialu, zgodnie ze 

szczegolowym opisem przedmiotu zamowienia zawartym w ogtoszeniu oraz oferty wraz z formularzem 

cenowym z dnia ztozonymi przez Wykonawcy, b^d^cymi integraln^ cz^sci^ niniejszej 

umowy, 

2. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w catosci, tj. w ilosciach 

podanych w formularzu cenowym stanowi^cym zat^cznik nr 3 do umowy, a Wykonawcy wtakim 

wypadku nie b^dzie przystugiwac odszkodowanie z tego tytulu, jak rowniez nie b^dzie on uprawniony 

do z^dania zaplaty wynagrodzenia za niezrealizowan^ cz?sc ustugi. 

§2 TERIVIIN, IVIIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiqce od dnia jej zawarcia lub do wyczerpania kwoty 

umownej. 

2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest hotel 

adres: 

3. W terminie od 3 do 7 dni roboczych przed rezerwacj^ Zamawiaj^cy dor^czac b^dzie Wykonawcy drogq 

elektroniczn^ na adres e-mail: zgtoszenie rezerwacji, w ktorym okreslone zostan^ 

nast^puj^ce dane: 

1) dane identyfikacyjne Zamawiaj^cego (nazwa firmy, dane adresowe, NIP) 

2) dane osoby bgdz osob, ktorych dotyczy rezerwacja, 

3) liczba zamawianych pokoi, 

4) termin udost^pnienia pokoi oraz termin ich zwolnienia. 
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4. Zamawiaj^cy, w szczegolnych przypadkach, zastrzega sobie mozliwosc rezerwacji „z dnia na dzieii". 

5. Przez dni robocze rozumie si? dni od poniedziaiku do piqtku z wyl^czeniem sobot i dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

6. W przypadku gdy Wykonawca, w wyjqtkowej sytuacji - oznaczaj^cej kazde zdarzenie 

uniemozliwiaj^ce wykonanie zobowiqzania, pozostaj^ce poza kontrol^ stron, ktorego strony nie 

mogty przewidziec wchwi l i zawierania niniejszej umowy i ktoremu nie mozna bylo zapobiec- nie 

b?dzie mogl zapewnic zrealizowania ustugi, zobowi^zany jest do zapewnienia noclegu w innym 

hotelu, 0 CO najmniej takim samym standardzie i takim samym usytuowaniu, jaki zostat przedstawiony 

i zaakceptowany w ofercie. 

7. W sprawach zwi^zanych z realizacji niniejszej umowy, do kontaktow wyznaczone s^ nast^puj^ce 

osoby: 

1) ze strony Wykonawcy: tel e-mail: 

2) ze strony Zamawiajqcego: 

a) Halina Kwiatkowska-Kasperowicz tel. (058) 347 24 65, e-mail: halina.kwiatkowska@pg.edu.pl, 

b) Katarzyna Pankowska tel. (058) 348 62 76, e-mail: katarzyna.pankowska@pg.edu.pl. 

8. O kazdej zmianie wyznaczonych osob Zamawiaj^cy i Wykonawca niezwtocznie powiadomi^ si? 

wzajemnie. Szkody powstate w wyniku niedopelnienia tego obowi^zku obci^zaj^ stron? 

zobowi^zan^. 

9. Zmiana adresow lub osob wskazanych w pkt. 1-2 powyzej, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy 

i jest skuteczna z chwil^ potwierdzenia przez drug^ Stron? faktu otrzymania wiadomosci z tak^ 

zmiany. 

§3 S P O S O B REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH 

1. Doba hotelowa rozpoczyna si? o godzinie w dniu planowanego przyjazdu. W razie przyjazdow 

przed godzin^ .... udost?pnienie zarezerwowanych pokoi hotelowych uzaleznione b?dzie od 

dost?pnosci wolnych pokoi, chyba ze zostalo to pisemnie zagwarantowane na dzieti wczesniej w 

formie wczesniejszego zameldowania, po uprzednim pisemnym zgloszeniu (w formie e-mail) przez 

Zamawiaj^cego. 

2. Goscie winni wymeldowac si? z hotelu do godziny ... w dniu wyjazdu. Przedtuzenie pobytu jest 

mozliwe, pod warunkiem dost?pnosci wolnych pokoi. 

§4 WARUNKI ODSTAPIENIA (ANULACJI I ZMIEJSZENIA ILOSCI ZAREZERWOWANYCH 
NOCLEGOW) 

Kazdorazowo na 2 dni robocze przed terminem wykonania ustugi, Zamawiajqcy zobowiazuje si? do 

weryfikacji drog^ mallow^ lub faksow^ ilosci zarezerwowanych noclegow i dokonania ewentualnego 

zmniejszenia niewykorzystanej pull, bez koniecznosci pokrycia kosztow za odst?powane noclegi. 

§5 WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy obj?tego zamowieniem ustala si? wynagrodzenie w kwocie: 

brutto: z\: ( ) 
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2. Powyzsze wynagrodzenie obejmuje elementy cenotworcze wynikaj^ce z zakwaterowania (noclegu 

oraz sniadania) wraz z kosztami parkingu dIa gosci oraz jest stale przez okres obowi^zywania 

umowy. 

3. Wszystkie elementy cenotworcze zwiqzane z indywidualnymi potrzebami gosci, takie jak np. 

przedtuzenie doby hotelowej, przedtuzenie pobytu poza wyznaczony termin ustugi, koszty rozm6w 

telefonicznych wykonywanycti z pokoi hotelowych przez osoby zakwaterowane oraz koszty np. 

zwiqzane z udost?pnieniem w pokojach ptatnej telewizji lub mini-baru, koszty korzystania z sauny, 

baru, restauracji, ustugi dodatkowe pranie, prasowanie itp., optacaj^ goscie Zamawiajqcego we 

wtasnym zakresie, o czym Zamawiajgcy zobowi^zany jest poinformowac swoich gosci. Wykonawca 

ma prawo do uzyskania od gosci gwarancji finansowej na poczet rachunkow. Przez gwarancj? 

rozumie si? przedptat?, depozyt lub podanie rodzaju, numeru i daty waznosci karty kredytowej. 

§6 FINANSOWANIE 

1. Podstaw^ zaptaty b?dzie faktura wystawiona przez Wykonawc? po wykonaniu ustugi b^d^cej 

przedmiotem umowy bez zastrzezeh. 

2. Faktura obejmowac b?dzie rzeczywist^ ilosc wykorzystanych noclegow, po jej weryfikacji zgodnie 

z §4 niniejszej umowy. 

3. Odbior ustugi nast^pi na podstawie podpisu na fakturze ztozonego przez pracownika Zamawiaj^cego 

wymienionego w §2 pkt.7 niniejszej umowy. 

4. Faktura zostanie wystawiona na jednostk? organizacyjnq, ktorej gosc korzystat z ustug hotelowych. 

5. Adresem dIa dor?czenia Zamawiaj^cemu faktury jest: Politechnika Gdariska, Wydziat Elektrotechniki 

i Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk. 

6. Ptatnosci b?d i dokonywane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiaj^cemu 

przez Wykonawc? na fakturze VAT w ciqgu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj^cego 

prawidtowo wystawionej faktury VAT. 

7. Za dzieri zaptaty uwazac si? b?dzie dzieri obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego. 

§7 KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu kar? umown^ za odstqpienie od umowy przez ktor^kolwiek ze stron 

z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 

ust.1 umowy. 

2. Wykonawca zaptaci Zamawiaj£|cemu kar? umown^ w wysokosci 200,00 zi w przypadku gdy 

pomimo dokonania rezerwacji, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca nie 

b?dzie dysponowat wskazany przez Zamawiaj^cego w rezerwacji liczbq miejsc noclegowych - za 

kazde zdarzenie. 

3. Zamawiaj^cy zaptaci Wykonawcy kar? umownq w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto 

okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za odst^pienie od umowy przez ktor^kolwiek ze stron z 

przyczyn lezqcych po stronie Zamawiaj^cego z wyt^czeniem okolicznosci okreslonych w art. 145 ust.1 

ustawy Pzp. 

4. W przypadku powstania szkody przewyzszaj^cej wysokosc kar umownych, Zamawiajqcy ma prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupetniaj^cego na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego. 

strona 3 



W Z O R U M O W Y 

5. Wykonawca wyraza zgod? na potr^cenie naliczonej kary umownej z przysluguj^cego mu 

wynagrodzenia. 

§8 POSTANOWIENIA KONCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

3. Strony dopuszczaj^ mozliwosc zmiany postanowieh umowy dotyczacej wysokosci wynagrodzenia 

naleznego Wykonawcy oraz cen okreslonych w formularzu cenowym, pod warunkiem ze w trakcie 

trwania umowy zmianie ulegn^: 

1) stawka podatku od towarow i usiug, 

2) wysokosc minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 

pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? (Dz. U. z 2017 r. poz.847). 

3) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosc 

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, 

jezeli zmiany te b?dq miafy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawc?. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiqzuj^ przepisy Kodeksu 

Cywilnego, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowi^ inaczej, a ewentualne spory mi?dzy stronami 

b?d i rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sqd wtasciwy dIa siedziby Zamawiaj^cego. 

5. Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci cesji wierzytelnosci ani przeniesienia praw i obowi^zkow 

wynikaj^cych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 

6. Niniejsza umow? sporzadzono w 2 jednobrzmi^cych egzemplarzach, po 1 dIa kazdej ze stron. 

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY 

Zatqczniki: 

Zal Nr 1 - Ogioszenie zawieraj^ce szczegotowy opis przedmiotu zamowienia 

Za\. Nr 2 - Formularz oferty 

Zai Nr 3 - Formularz cenowy 

Zal. Nr 4 - Protokot odbioru usiugi 
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Zal^cznik nr 4 do umowy 

PROTOKOL ODBIORU USLUGI 
dot. realizacji zamowienia na sukcesywne swiadczenie hotelarskich usiug noclegowych 

ZP/26/014/U/18 

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY 

Politechnika Gdanska Politechnika Gdanska Politechnika Gdanska Politechnika Gdanska 

Adres: Adres: 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 

Adres: 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 

Adres: 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdansk 

Zlecenie z dnia nr 

na 

Stwierdza si? nalezyte wykonanie ustugi* 

Stwierdza si? nienalezyte wykonanie ustugi w zakresie ustalonym w szczegotowym opisie przedmiotu 

zamowienia / umowy. Uwagi dotyczy*: 

*niepotrzebne skreslic 

Protokot sporzadzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach - po jednym dIa Zamawiaj^cego 
i Wykonawcy. 

Data, imi?, nazwisko i podpis 
przedstawiciela Wykonawcy 

Data, imi?, nazwisko i podpis 
przedstawiciela Zamawiaj^cego 


