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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE  

zawarta w dniu ……….. 2012 r. roku w Drezdenku pomiędzy: 
Gminą Drezdenki z siedzibą ………………………………………., w imieniu której działa: 

1. …………………………. – Burmistrz 
2. Przy kontrasygnacie Skarbnika – ………………………………… 

zwanym(ą) dalej Zamawiającym  
a 

……………………………………………………………………………………………… 
NIP ………………………………………….. 
zwanym(ą) dalej Wykonawcą 
zawarta w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego zgodnie z Regulaminem                   
w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych 
równowartości kwoty netto 14 000 euro w ramach  projektu „Lubuska Szkoła Równych Szans – 
III edycja” współfinansowanego przez unię europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
 

o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę zakwaterowania               
i wyżywienia dla grupy 40 osób (36 uczniów + 4 opiekunów), zgodnie z warunkami 
zawartymi w zapytaniu ofertowym. 

 
§ 2 

Oświadczenia  
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotowej usługi, a usługi wykonywać będzie z należytą starannością 
wynikającą z profesjonalnego charakteru wykonywania usługi. 

 
 

§ 3 
Ogólne reguły wykonywania umowy, koordynacja pracy z innymi osobami 

1. Usługa winna być wykonywana zgodnie z aktualną wiedzą w danej dziedzinie i z należytą 
starannością wedle oświadczeń wykonawcy, jak w § 2 powyżej. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do lojalnej współpracy z Zamawiającym, w szczególności 
do informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach                        
w prawidłowej realizacji świadczeń i wypracowywania sposobów alternatywnego                        
i zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego sposobu realizacji świadczenia. 

3. Potwierdzenie należytego wykonania usługi będzie miało formę protokolarną. 
4. Do kontaktów związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby: 

Ze strony Zamawiającego: 
1) …………………………………………….;  

Ze strony Wykonawcy:  



 2

1) …………….., tel. ……………….. 
 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                 
w wysokości ……………zł brutto (słownie ………………………… złotych brutto) 
wynikające z oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia              
i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych                            
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". 

3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na 
fakturze VAT/rachunku w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury VAT / 
rachunku. Wymagalność wynagrodzenia jest uzależniona od posiadania przez 
Zamawiającego wystarczających środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu.   

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez 
Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§ 5 

Odstąpienie od umowy i kary umowne 
1. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie w sposób rażący wykonuje podstawowe 

obowiązki określone w umowie Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, po 
uprzednim jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień  w dodatkowym 
terminie.  

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokości: 
a. w przypadku niewykonania usługi wyżywienia – w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 umowy, za niewydanie każdego z posiłków; 
b. w przypadku nienależytego wykonywania usługi wyżywienia – w wysokości 2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, za nienależytą jakość, zawartość 
każdego z posiłków; 

c. za niezapewnienie noclegów w terminach wyznaczonych – w wysokości 40 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, za niezapewnienie każdego z 
noclegów; 

d. za niezapewnienie noclegów w należytym określonym standardzie – w wysokości 2 
% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, za każdego z naruszeń; 

e. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę                      
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do rzeczywistej 
wysokości szkody ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych. Kara umowna 
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zastrzeżona w stosunku do Zamawiającego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy       
z tytułu odstąpienia od umowy. 

 
§ 6 

Przepisy końcowe 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
3. Wykonawca nie może przenieść w czasie całości lub części wierzytelności wynikających             

z umowy na rzecz osoby trzeciej. 
4. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 

przepisy Kodeksu Cywilnego  
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy              

i dwa dla Zamawiającego. 
 
…………………..……      ……………………………… 

Zamawiający        Wykonawca 


