
 

 

 
 
 
 

 
BZP.242.14.2018.PM 

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia 
PROJEKT UMOWY  

 
zawarta w dniu……………. pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, pl. Uniwersytecki 
1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez Pana (nią):  
Prof. dr hab. Karola Kiczkę, działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanym dalej Zamawiającym 
a  
............................................................................................................................
........................... 
reprezentowanym przez:  
............................................................................................ 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą. 
 
 
 
Umowa została zawarta z Wykonawcą wybranym w trybie zamówienia na usługi 
społeczne i szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej 750 000 euro, na podstawie 
art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579, z późniejszymi zmianami), dalej zwaną ustawą PZP. 
 

 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 
hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz  
z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji 
…………………….. w ramach projektu „NKCK – Nadzór nad komornikami i 
czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych 
– szkolenia dla kadry sądów rejonowych” realizowanego w ramach środków 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. 

2. Miejscem wykonywania usług, o których mowa w ust. 1, jest 
.................................................. (dokładny adres Ośrodka). 

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący 
integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1 do umowy)  

4. Wykonawca zapewni zakwaterowanie oraz wyżywienie w miejscu realizacji 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do 
umowy. Zakwaterowanie oraz wyżywienie znajdują się w tym samym budynku. 

5. Świadczenie usług żywienia powinno odbywać się wg ustawy z dnia 25.08.2006 r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 149). 

6. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności  
i Żywienia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący następujące czynności: 
- czynności przy obsłudze gości hotelowych – uczestników szkolenia; 
- czynności przy obsłudze serwisów kawowych i posiłków; 



 

 

- czynności przy przygotowywaniu posiłków;  
- czynności przy obsłudze kelnerskiej.  

będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zmianami). 

8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca  zobowiązuje się 
przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z 
pracownikami świadczącymi usługę. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 100. T.j. 
z dnia 24.05.2018). Data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu 
muszą być możliwe do zidentyfikowania. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest 
do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych, jak również zawrze z Zamawiającym 
umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych pracowników – zgodnie z 
wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

9. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłożyć do wglądu zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające 
opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  z 
tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę  za ostatni okres 
rozliczeniowy. 

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę 
z pracownikami świadczącymi usługę lub zaświadczeń ZUS potwierdzających 
opłacanie składek na ubezpieczenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
zgodnie z ust. 9 i 10, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników świadczących usługę na podstawie umowy o pracę. 

11. Wykonawca wskazuje, iż osobą koordynującą realizację wszystkich usług w ramach 
wykonania niniejszej umowy będzie: ________________(imię i nazwisko). 
Koordynator powyższy posiada doświadczenie polegające na wykonaniu ……… usług 
koordynacji prac (zgodnie ze złożoną ofertą). 

12. Wskazany koordynator będzie wykonywał zadania wskazanych w pkt 10 Załącznika 
nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia  

       § 2 
1. Cena za realizację niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: ………… 

PLN brutto (słownie brutto: ……….................................................………). 

2. Ceny podane w przedmiocie zamówienia Wykonawcy, stanowiącym załącznik do 
niniejszej umowy, są stałe i pozostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy 
i zawierają wszystkie składniki cenotwórcze, w szczególności: 

1) hotelarskie usługi noclegowe, 
2) usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 
3) obsługę kelnerską, w tym sprzątanie po podaniu posiłków, 
4) opłaty klimatyczne/uzdrowiskowe lub inne, o ile są wymagane, 
5) inne świadczenia Wykonawcy wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy 
6) podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Opłaty związane z kosztami zakwaterowania w pokojach hotelowych pokryje 
Zamawiający na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.  



 

 

3. Koszty wszelkich usług dodatkowych typu: mini bar, telefony, usługi pralnicze, 
indywidualne rachunki gastronomiczne i barowe są pokrywane indywidualnie przez 
Uczestników na zasadach obowiązujących u Wykonawcy. Kosztów tych nie pokrywa 
Zamawiający. Koordynator, o którym mowa w § 1 ust. 11, obowiązany jest 
poinformować Uczestników o warunkach korzystania z usług dodatkowych. 

4. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

5. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie.       

§ 3 
1. Płatność będzie realizowana ma podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu 

szkolenia, w terminie 30 dni kalendarzowych, przelewem na konto Wykonawcy w 
banku: ...............................na nr konta:.................................................. 

2. Płatność faktury VAT uwarunkowana będzie potwierdzeniem należytego wykonania 
usługi przez prawidłowo umocowanego pracownika Zamawiającego. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
       § 4 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie spraw niniejszej umowy jest:  
      - …………………….. 
Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie spraw niniejszej umowy jest:   

- ......................................... - tel. ....................... fax. ................. e-mail. 
........................... 

       § 5 
1. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca pokryje różnicę pomiędzy 
wartością usługi określaną w umowie, a wartością usługi zastępczej.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy, w sytuacji o jakiej 
mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy 
wykonaną do daty rozwiązania lub odstąpienia, bez prawa dochodzenia 
odszkodowania z tego tytułu. 

 § 6 
1. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usługi objęte 

niniejszą umową nie będą mogły być wykonane w terminie umownym, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 
oraz naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości maksymalnej umowy, 
określonej w § 2 ust. 1. 

2. W przypadku wykonania usługi niezgodnie z Umową, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % wartości maksymalnej 
przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek 
naruszenia postanowień umowy. 

3. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia koordynatora z wymaganym co najmniej 
doświadczeniem wskazanym w § 1 pkt 11  Zamawiający zastrzega sobie prawo 
naliczenia kary w wysokości iloczynu kwoty 1000 zł oraz liczby dni wykonywania 
usługi w których niedopełnione wymogu. 

4. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zapewnienia zakwaterowania 
odpowiadającego obiektowi hotelowemu o standardzie przynajmniej 3-gwiazdkowym, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 20 % 
wartości maksymalnej przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień 
niespełnienia niniejszego wymogu. 



 

 

5. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 
iloczynu kwoty 300 zł oraz liczby dni w okresie realizacji umowy, w których nie 
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę przy pomocy, której 
Wykonawca świadczy usługę, co do której Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu 
zatrudnienia jej  na podstawie umowy o pracę. 
 

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej przez Wykonawcę, z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje kara 
umowna w wysokości 20 % wartości maksymalnej umowy, określonej w § 2 ust. 1.  

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.   

§ 7 
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

§ 8 
1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy 

prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego. 
2.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jak również jej rozwiązanie i odstąpienie, 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zleceniodawcy 

i 1 dla Zleceniobiorcy.                                                       
 
 
 

 
……………...............................                           ………………………………………. 
         (Zleceniobiorca)                        (Zleceniodawca) 
 
                                                                            
                                                     
                                                      …………………………                

        (Kwestor) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 
1. Opis przedmiotu zamówienia 


