Nr postępowania: ZP/7/018/U/19

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

WZÓR UMOWY nr ZP/7/018/U/2019
zawarta w dniu …………...2019 w Gdańsku pomiędzy :
Politechniką Gdańską, Wydział Zarządzania i Ekonomii
z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12
REGON: 000001620
NIP: 584-020-35-93
reprezentowaną przez:
dr hab. Julitę Wasilczuk, prof. nadzw. PG – Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora PG
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
...............................................................................................................................................
(w przypadku spółek prawa handlowego)
...............................................................................................................................................
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ..................
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .............................../
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym
przez:..................................................................
albo (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiIDG )
Imię i nazwisko …………………………………….., działającym pod firmą
…………………………………………., z siedzibą w ……………………….. przy ulicy
…………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP ………………………….., REGON ………………….
zwaną dalej WYKONAWCĄ,
zawarto umowę treści następującej:
W wyniku wyboru przez Zleceniodawcę oferty Zleceniobiorcy złożonej w postępowaniu o
zamówienie publiczne, prowadzone w trybie art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej również
„Prawem zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp” została zawarta niniejsza umowa, o
następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usługi hotelowej dla Wydziału
Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej, w zakresie usług noclegowych dla
nauczycieli akademickich, recenzentów, promotorów, gości zagranicznych, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, który określa załącznik nr ….. do umowy oraz ofertą z dnia ……..
złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej
integralną częścią.
2. Świadczenie usług hotelowych będzie odbywało się sukcesywnie w ramach
zaplanowanych przez Zamawiającego spotkań w okresie obowiązywania umowy.
§2
TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1.Termin realizacji przedmiotu umowy: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy przez 12
miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej w zależności od tego co pierwsze nastąpi.
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest hotel .............................................................
..........................................ul......................................................... Gdańsk
3. Zamawiający doręczać będzie Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: …….
zgłoszenie rezerwacji terminie od 3 do 7 dni roboczych przed rezerwacją, w którym
określone zostaną następujące dane dotyczące poszczególnej rezerwacji:
- dane identyfikacyjne Zamawiającego (nazwa firmy, dane adresowe, NIP),
- dane osoby bądź osób, których dotyczy rezerwacja,
- liczba zamawianych pokoi,

- termin udostępnienia pokoi oraz termin ich zwolnienia.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie rezerwacji „z dnia na dzień”, w przypadku
wystąpienia szczególnej potrzeby po stronie Zamawiającego.
5. W przypadku gdy Wykonawca w wyjątkowej sytuacji nie będzie mógł zapewnić realizacji
usługi zobowiązany jest do zapewnienia noclegu w innym hotelu w takim samym standardzie
jaki został przedstawiony i zaakceptowany w ofercie.
6. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni
ustawowo wolnych od pracy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia usług (w ramach prawa opcji – do 100 %
zamówienia podstawowego), na które będzie większe od szacowanego w zamówieniu
podstawowym zapotrzebowanie, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez
Wykonawcę w ofercie oraz nie przekraczając wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj.
w ilościach podanych w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr … a
Wykonawcy w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu, jak
również nie będzie on uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia za niezrealizowaną
część usługi.
9. Cena jednostkowa dla prawa opcji jest taka sama jak cena dla zamówienia
podstawowego.
10. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, do kontaktów z
WYKONAWCĄ,
ZAMAWIAJĄCY wyznacza:
........................................................tel. .....................................................
a WYKONAWCA wyznacza:
.........................................................tel. .....................................................
11. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie
powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku
obciążają stronę zobowiązaną.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy Wykonawca
otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości: ……… zł brutto (słownie:
………………….. złotych 00/100).
2. Za wykonanie przedmiotu umowy w ramach prawa opcji, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie ,,,,,,,,,,,,,,,, (słownie ……………).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest wynagrodzeniem szacowanym zależnym
od faktycznej liczby noclegów zamówionych przez Zamawiającego.
4. Ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w
toku realizacji przedmiotu umowy, natomiast wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki VAT w wysokości
przewidzianej przepisami prawa.
5. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z
zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.
§4
FINANSOWANIE
1.Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona każdorazowo przez Wykonawcę po
prawidłowym wykonaniu usługi obejmującej przedmiot umowy, bez zastrzeżeń ze strony
Zamawiającego.
2. Fakturę należy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. NIP 584-020-35-93.
3. Należność za fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy:
........................................................................
4.Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5

KARY UMOWNE
1. Za odstąpienie od umowy ze skutkiem na przyszłość przez którąkolwiek ze stron, strona
po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto nie zrealizowanej części umowy, określonego w § 3 ust.1 niniejszej
umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.
2.W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający
ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu
wynagrodzenia.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku naruszenia postanowień
umowy lub warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, w wysokości 200 zł za każdy
przypadek naruszenia.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej
ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy
Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, a ewentualne spory
między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
Przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego
zakresu rzeczowego i finansowego umowy łącznie z opcją.
4.Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia .............. i opisie
przedmiotu zamówienia na świadczenie usług hotelowych dla Wydziału Zarządzania i
Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej,
pisemnej zgody.
6. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd
powszechny, według prawa polskiego.
7. Strony mają obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej
firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
8. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze
stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do Umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia …...2019
2) Opis przedmiotu zamówienia – ZP/7/018/U/19
Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu
oferty

