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UMOWA – projekt 

 

Zawarta w dniu ……….r. w Bielsku-Białej pomiędzy: 

 

Bielskim Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, ul. E. Plater 14  

NIP: 547-02-92-617, REGON: 001090531 

reprezentowanym przez Dyrektora – Wojciecha Waligórę  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………….. z siedzibą …………………. 

NIP: …………………. 

reprezentowanym przez: 

………………………………….. 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 

  

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”,  

  

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”.  

  

§1  

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa hotelowa i gastronomiczna dla uczestników 

XV Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym. Mistrzostwa 

odbędą się  od 28 do 31 stycznia 2020 r.  Przyjazd i zakwaterowanie uczestników będzie w dniu 

28 Stycznia 2020 r. od godziny 1200, a wyjazd w dniu 31 Stycznia 2020 r. do godziny 1200. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakwaterowanie, usługę gastronomiczną  

oraz wynajem sal konferencyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy.  

3. Zakres, szczegółowy opis i ceny jednostkowe przedmiotu umowy zawiera oferta złożona przez 

Wykonawcę – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy.  

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom/  

z powierzeniem wykonania następujących części zamówienia przy udziale 

podwykonawców:…………………………… ………………………………- zgodnie z treścią złożonej oferty. 

5. Każdy z podmiotów jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia pozostałych Stron o 

zmianie swojego adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu, tak 

szybko jak będzie to możliwe po dacie wystąpienia zmiany, w żadnym wypadku, nie później 

jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od wystąpienia takiej zmiany. 
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6. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, 

korespondencja wysłana na podany w umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną. 

7. Zamawiający, jego goście  i uczestnicy Mistrzostw zobowiązują się do przestrzegania wewnątrz-

hotelowych przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa.  

   

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następującym zakresie:  

1) zapewnienia wymaganego standardu świadczonych usług dla przedmiotu umowy, o których 

mowa w ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób zapewniający 

najwyższą jakość świadczonej usługi;  

2) realizowania usługi gastronomicznej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy 

jakości produktów spożywczych; Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie 

z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1252 z póżn. zm.);  

3) utrzymania cen na poziomie oferty przez cały okres trwania umowy;  

4) usługa będąca przedmiotem umowy świadczona będzie w lokalizacji: .................... (zgodnie 

z ofertą).  

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego zmniejszenia liczby osób korzystających 

z zakwaterowania i usługi gastronomicznej w stosunku do maksymalnego zapotrzebowania.  

Zamawiający gwarantuje wykonanie co najmniej 60% maksymalnej wartości przedmiotu 

umowy. Z tytułu niewykonania całości zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia.   

10. Ostateczną liczbę uczestników szkolenia Zamawiający poda Wykonawcy na 3 dni kalendarzowe 

przed rozpoczęciem Mistrzostw. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozliczenia usługi na podstawie faktycznego 

wykorzystania zakwaterowania, usługi gastronomicznej i wynajmu sal.  

12. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia i zezwolenia oraz  

dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, odpowiednim zapleczem organizacyjnym                

i technicznym koniecznym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o utracie wymaganych uprawnień                      

i zezwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy oraz innych zmian w tym zakresie.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich informacji, jakie 

uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy. Niniejsze 

zobowiązanie wiąże Wykonawcę przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz 

bezterminowo po jej rozwiązaniu.  

14. Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, i określa je, 

stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy:  

1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia 

czynności polegające na obsłudze uczestników mistrzostw były zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę (przez obsługę uczestników należy 

rozumieć wszystkie czynności składające się na realizację całego zamówienia);  

2) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 1) poprzez zbadanie 

rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1) czynności w 

trakcie realizacji zamówienia. Dowodami na potwierdzenie spełnienia wymogu określonego 

w pkt. 1 mogą być: 

 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 

b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopia umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności o których mowa w ust. 1;  

c) inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Dokumenty powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

 

4)  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

15. Zamawiający zastrzega , iż w trakcie trwania Mistrzostw nie mogą być zakwaterowani w hotelu  

goście z zewnątrz nie będący uczestnikami Mistrzostw. 

 

§2  

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Wykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo zapewnić:  

1) wymagany standard usług oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych, 

porządkowych, higienicznych i przeciwpożarowych;  

2) zakwaterowanie uczestników Mistrzostw w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych lub 

trzyosobowych przy czym Wykonawca ma dysponować minimum 40 pokojami 

jednoosobowymi, 20 pokojami dwuosobowymi oraz 30 pokojami  trzyosobowymi; 

3) bezpłatny parking dla uczestników mistrzostw (minimum 35 karetek oraz minimum 70 

samochodów osobowych); 

4) Wykonawca zapewni  bezpłatnie w trakcie trwania mistrzostw pomieszczenie o powierzchni                              

50 m2 +/- 15m2 (z drzwiami zamykanymi na klucz i możliwością podjazdu samochodem)           

w celu przechowywania niezbędnych materiałów oraz udostępni bezpłatnie  powierzchnię  

minimum 6 m2 , która znajdować się będzie w pobliżu recepcji obiektu.  Wykonawca 

zapewni również  2 stoły  i 4 krzesła. 

5) Wykonawca  zapewni gościom bezpłatny dostęp do  pomieszczenia z basenem (warunek 

posiadania w obiekcie Wykonawcy) oraz opcjonalnie innych pomieszczeń (siłownia, sauna); 

6) salę bankietową, wykładową oraz szkoleniową zgodną z rozpiską sal w załączniku nr 1 do 

umowy;  

7) terminowe przygotowanie pokoi hotelowych, posiłków oraz sal;  
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8) świeże posiłki, przyrządzone w dniu świadczenia usługi oraz charakteryzujące się wysoką 

jakością i estetyką podania;  

9) obsługę do serwowania potraw; 

10) sprawne odbieranie naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych.  

2. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić posiłki o nie gorszej jakości oraz w cenie ustalonej w przedmiocie zamówienia.  

3. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów 

na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie 

przygotowania i transportu posiłków.   

§ 3  

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie                   

w maksymalnej wysokości ………………………. zł brutto (słownie ………………………….. 

złotych brutto), w tym należny podatek VAT, z uwzględnieniem postanowień ust. 2-3, 

stanowiące maksymalną wartość przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu mistrzostw.   

3. Zamawiający przewiduje udzielenie 40% zaliczki na poczet wykonania zamówienia w terminie 

do 15.12.2019 r. 

Zaliczka zostanie przelana na rachunek: 

Dane konta:………………………………………………… 

Bank:………………………………………………………. 

Nr konta:……………………………………………………. 

 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przelewem na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku błędnie wystawionej faktury, 

termin płatności biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Wykonawca może przesłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za 

pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prawnym. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu na adres:  

Bielskie Pogotowie Ratunkowe, ul. E. Plater 14, 43-300 Bielsko-Biała,  NIP 547-02-92-617, 

REGON 001090531.  

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. Strony wyłączają możliwość dokonania przez Wykonawcę przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.  

§4  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w przypadku:  

1) niezrealizowania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części w wysokości 20%  

wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1;  

2) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1;  

3) z tytułu nie przedłożenia przez Wykonawcę, w terminie określonym w wezwaniu, dowodów, 

o których mowa w §1 ust.14 pkt.3, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób określonych w §1 ust.14 pkt.1, w wysokości 100,00 zł za 

każdy dzień po upływie wyznaczonego terminu; 
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4) W przypadku wykonywania czynności określonych w §1 ust.14 pkt.1 przez osoby 

niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca/podwykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na 

podstawie umowy o pracę. 

 

2. Zapłata kary umownej określonej w ust. 1 może nastąpić również poprzez potrącenie kary z 

wynagrodzenia umownego Wykonawcy dokonane przez Zamawiającego w formie pisemnego 

oświadczenia o potrąceniu.  

3. Jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

 § 5  

1. Zamawiający jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich płatności związanych                                   

z Mistrzostwami oraz zakwaterowania przewidzianych w niniejszej umowie, z wyjątkiem 

indywidualnych wydatków gości Zamawiającego, takich jak np. telefon, pralnia, płatna telewizja 

itp., za które to wydatki płacą goście Zamawiającego indywidualnie bezpośrednio podczas 

zamawiania danej usługi, w Hotelu gotówką lub kartą kredytową. Wykonawca ma prawo do 

uzyskania od gości gwarancji finansowej na poczet rachunków za usługi dodatkowe. Przez 

gwarancję rozumie się podanie rodzaju, numeru i daty ważności karty kredytowej (blokada 

środków). Gwarancja realizowana jest w dniu przyjazdu gości. 

2. Zamawiający nie pokrywa kosztów naprawienia szkód wyrządzonych przez gościa/gości 

Zamawiającego dokonanych w trakcie Mistrzostw, ale zobowiązuje się do udzielenia wszelkich 

posiadanych informacji  pozwalających  wyegzekwowania wyżej wymienionej płatności. 

 

§ 6  

1. Strony wyznaczają osoby upoważnione do kontaktów w zakresie realizacji umowy:  

1) ze strony Zamawiającego: Bogdan Przewłocki, tel. 33 8154090 wew. 213, e-mail:  

b.przewlocki@pogotowie.bielsko.pl ,  

2) ze strony Wykonawcy: ......................, tel. ......................, e -mail: ......................,  

2. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony. Zmiana wyżej wymienionych osób nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.  

§ 7  

1. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli zaistnieje sytuacja przewidziana w art. 145 ustawy.  

2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w następujących 

przypadkach: 
 

a) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie                  

i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP, 

b) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść zawartej umowy; 

c) zmiany Podwykonawcy; 

mailto:b.przewlocki@pogotowie.bielsko.pl
mailto:b.przewlocki@pogotowie.bielsko.pl
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d) powierzenia/rezygnacji przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy 

Podwykonawcy/ów i/lub zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzy do wykonania 

Podwykonawcom; 

e) zmiany adresu/siedziby Wykonawcy oraz adresów/ siedzib Zamawiającego lub Strony 

Umowy. 
 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych  oraz Kodeksu Cywilnego.  

2. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy będą rozpoznawane przez sąd 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału każdy,          

z  których Zamawiający otrzymuje jeden egzemplarz i Wykonawca otrzymuje jeden egzemplarz.  

  

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy  

 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  

  


