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wzór 

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELOWYCH 

 

zawarta w dniu ………………………………. 2019 r. w Chełmie, pomiędzy  

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, ul. Pocztowa54, 22-100 Chełm, zwaną w dalszej 

treści umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez mgr Jacka Kosińskiego – Kanclerza, a  

a 

……………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia 

Nr  53/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 29 września 2016 

r. w sprawie zasad realizacji zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

2. Przedmiotem umowy jest „Usługa hotelarska dla uczestnika szkolenia w ramach realizacji 

projektu pt. „KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJOWY UCZELNI – II edycja” nr umowy 

o  dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z029/18-00 z  dnia 06.06.2019 r. 

3. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie polegające na 

świadczeniu usług hotelowych na rzecz Zamawiającego. Nocleg ze śniadaniem w pokoju 

1  osobowym. Standard Hotelu ***. 

4. Miejsce realizacji usługi: część 1 …………………………., część 2 ……………………. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w następujących terminach:  

1) Część 1: 29/30.11. i 30.11./01.12.2019 r., 13/14 i  14/15.12.2019 r., 10/11.01. i  

11/12.01.2020 r., 17/18 i 18/19.01.2020 r., 31.01./01.02. i 01/02.02.2020 r., 14/15 i 

15/16.02.2020 r., 28/29.02. i 29.02./01.03.2020 r.,   

2) Część 2: 29/30.11. i 30.11./01.12.2019 r., 13/14 i  14/15.12.2019 r., 10/11.01. i  

11/12.01.2020 r., 17/18 i 18/19.01.2020 r., 31.01./01.02. i 01/02.02.2020 r., 14/15 i 

15/16.02.2020 r., 28/29.02. i 29.02./01.03.2020 r.,  

2. Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu potwierdzenia dokonania rezerwacji 

wraz z numerem rezerwacji. 

 

 



 

§ 3 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy wynagrodzenie Wykonawcy zostaje ustalone na podstawie 

złożonej oferty na kwotę: 

Część 1: 

cena netto - ..................... (słownie:........................................................................................) 

stawka podatku VAT ........ %, tj. .......................  (słownie: ..................................................) 

cena brutto - ................... (słownie: .......................................................................................),  

 w tym cena za 1 nocleg: ……………………….. zł brutto. 

Część 2: 

cena netto - ..................... (słownie:........................................................................................) 

stawka podatku VAT ........ %, tj. .......................  (słownie: ..................................................) 

cena brutto - ................... (słownie: .......................................................................................),  

 w tym cena za 1 nocleg: ……………………….. zł brutto. 

2. W cenę noclegów będą wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodne 

z  warunkami określonymi w umowie. 

3. Płatności będą realizowane po dostarczeniu przez Wykonawcę faktury za wykorzystane noclegi. 

4. Płatności zostaną wykonane na konto Wykonawcy określone w przedłożonej Zamawiającemu 

fakturze. 

5. Płatności realizowane będą przelewem w ciągu … dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury 

pozbawionej jakichkolwiek pomyłek i w pełni odpowiadającej stanowi faktycznemu. Bieg terminu 

rozpoczyna się z chwilą dostarczenia faktury do Zamawiającego. 

6. Za termin dokonania płatności uważa się złożenie polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. W przypadku nieuzasadnionej odmowy dokonania rezerwacji noclegów dla Zamawiającego lub 

dokonania tej rezerwacji w sposób nienależyty, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 10% wartości niedokonanej lub dokonanej nienależycie rezerwacji. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto, 

w  następujących przypadkach: 

1) odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy, 

2) odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy. 



 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2, wykonane będzie poprzez złożenie przez Zamawiającego 

oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni licząc od dnia wystąpienia okoliczności, 

o  których mowa powyżej. 

4. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 

odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części niezrealizowanej umowy, 

w  przypadku nienależytego wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, Że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy pod rygorem ich nieważności. 

2. Strony uzgadniają, że osobami uprawnionymi do uzgodnień i koordynacji związanych 

z  wykonaniem niniejszej Umowy są: 

a. ze strony Zamawiającego: Imię i nazwisko: ………………………………..,  

b. ze strony Wykonawcy: Imię i nazwisko: …………………………………… 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory rozpatrywać będzie właściwy Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego oraz 

jeden dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 


