Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
WZÓR UMOWY
UMOWA ZLECENIE Nr WZP.273. ….. .2017
zawarta w dniu ……………………………… 2017 roku, pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2,
87-100 Toruń, posiadającym NIP o numerze 956–19-69-536, Regon 092350613,
reprezentowanym przez:
1. Anetę Jędrzejewską – Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
2. Małgorzatę Walter – Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
działającymi
na
podstawie
uchwały
11/4762/17
Zarządu
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń
woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”

§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług hotelarskich, usług restauracyjnych oraz usług
transportowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w granicach obszaru
chronionego krajobrazu, parku krajobrazowego, podczas dwóch dwudniowych spotkań,
które odbędą się w terminach: 25.09.2017 r. oraz 26.09.2017 r. (I spotkanie), oraz dwóch
dniach roboczych wskazanych przez Zamawiającego w III kwartale 2018 r. (II spotkanie)
w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione
województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”.
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zlecenie wykonania usługi ze wskazaniem ostatecznej liczby osób, na rzecz których
świadczona ma być usługa, Zamawiający prześle Wykonawcy w formie elektronicznej
najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia każdego ze spotkań,
na następujący adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………………………….

4. Ilość i wielkość zamawianych usług wskazana w załączniku nr 1 do umowy stanowi
maksymalny zakres umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia
mniejszej ilości usług, niż maksymalny zakres umowy, a w takiej sytuacji Wykonawca nie
będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą
różnicę między maksymalnym zakresem umowy, a ilością zleconą przez Zamawiającego
rzeczywiście zrealizowaną przez Wykonawcę.
5. W sytuacji gdy przewidywana liczba uczestników spotkania będzie mniejsza od przyjętej
w maksymalnym zakresie umowy, rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym
wykonaniem przedmiotu umowy, według cen jednostkowych, o których mowa
w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
§2
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy
wyniesie ………………………. zł netto (słownie ………………………………………...) ,
………………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………).
2. Stawki jednostkowe zostały określone w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.
3. W przypadku uczestnictwa w spotkaniu mniejszej ilości osób niż określona w załączniku
nr 1, wynagrodzenie zostanie wyliczone proporcjonalnie przy przyjęciu stawek
jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy oraz na podstawie zgłoszonej przez
Zamawiającego liczby osób zgodnie z § 1 ust. 3.
4. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych.
5. Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonanie usługi hotelarskiej, restauracyjnej
oraz transportowej, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, po każdym zakończonym
dwudniowym spotkaniu w terminie do 7 dni od zakończenia spotkania, po podpisaniu
protokołu odbioru częściowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
6. Osobą odpowiedzialną za odbiór każdorazowo zleconej usługi ze strony Zamawiającego
jest Małgorzata Walter Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
7. Zamawiający może nie potwierdzić odbioru przedmiotu umowy w razie stwierdzenia
istotnych wad uniemożliwiających prawidłową realizację umowy.
§3
ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność wskazaną w § 2 ust. 1 umowy po
zrealizowaniu usługi i potwierdzeniu odbioru jej wykonania przez obydwie strony,
na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę oryginalnej, prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
2. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
na Województwo Kujawsko-Pomorskie Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
NIP 956-19-69-536, przez Wykonawcę.
3. Płatnikiem należności, o której mowa w § 3 jest Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4
OSOBY DO KONTAKTU
1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji umowy będzie:
Agnieszka Stańczak – Główny Specjalista w Departamencie Środowiska,
nr tel. ………………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji umowy będzie: …………………….
§5
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej za:
1) odstąpienie przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10 % łącznej ceny brutto określonej w § 2 ust.1 umowy;
2) nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 1 umowy.
2. Przez nienależyte wykonanie uznaje się realizację przedmiotu umowy niezgodnie
z niniejszą umową i przepisami prawa.
3. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły wyższej
uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe
niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu, takie
jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz itp.
Wykonawca powołując się na siłę wyższą powinien zawiadomić Zamawiającego na piśmie
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod
rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien
być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji
publicznej.
5. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą potrącane bezpośrednio z faktur
wystawionych przez Wykonawcę, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.
7. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile szkoda przekracza wysokość kary umownej.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niewykonanej części, gdy:
1) Wykonawca złoży fałszywe, podrobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty
w celu uzyskania zapłaty za wykonaną usługę w ramach niniejszej umowy;
2) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, lub gdy postawiono w stan
likwidacji, lub gdy zaczął podlegać zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją
działalność lub stał się podmiotem postępowań o podobnym charakterze;

3) Wykonawca nie zrealizował usługi będącej przedmiotem umowy w terminie
określonym w umowie, zaprzestał realizacji usługi lub realizuje ją w sposób niezgodny
z niniejszą umową.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego odstąpienia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron
i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy,
dwóch dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

