Umowa
zawarta w dniu …..............2017 r. w Polkowicach pomiędzy:
Polkowickim Centrum Animacji z siedzibą w Polkowicach 59-100, przy ul. Skalników 4,
NIP 692-000-10-47, Regon: 001208790, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora - Andrzeja Wierdaka,
2. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Marty Moskaluk,
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
….........................................., z siedzibą w …........................, przy ul. ….................,
NIP:....................................,
reprezentowanym przez:
1...................................................
zwanym dalej Wykonawcą
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest kompleksowe świadczenie usług noclegowych, wraz ze strzeżonym
parkingiem, dla uczestników wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Polkowickie Centrum
Animacji.
§2
Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC i NW związane z działalnością będącą
przedmiotem umowy.
§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ustala się na:
- nocleg w pokoju jednoosobowym ….... zł brutto (słownie: ….......... złotych),
- nocleg w pokoju dwuosobowym …........ zł brutto zł brutto (słownie: …................. złotych),
- nocleg w pokoju trzyosobowym …....... zł brutto (słownie:...................... złotych).
§4
Warunki płatności
1. Zapłata realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni
po wykonaniu usługi i otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury VAT.
2. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Okres trwania umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
§6
Warunki usług
1. Za właściwą formę dokonania rezerwacji usług noclegowych uznaje się wpłynięcie pisma,
fax lub e-mail.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji usług noclegowych na 2 (dwa) dni
przed terminem.
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3. W przypadku braku rezygnacji z usług noclegowych na 2 (dwa) dni przed terminem Zamawiający
zobowiązuje się pokryć kwotę wynikającą z ilości zarezerwowanych pokoi oraz cen
jednostkowych określonych w § 2.

§7
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości brutto nie zrealizowanego zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej, o której mowa
w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
§8
Postanowienia ogólne
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy .
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
a) zmiana ceny spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych,
b) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy.
4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą wg prawa
polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
7. Oferta Wykonawcy jest integralną częścią umowy.
Wykonawca:

Zamawiający:
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