Umowa
zawarta w Lublinie w dniu …..................r. pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Lublinie przy ul. Dolna Panny Marii 3
NIP: 712-010-36-86
reprezentowanym przez: Dyrektora - Pana Artura Sępocha, Głównego Księgowego - Panią Halinę
Dziewulską
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…....................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia uczestników
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych odbywającego się w Kazimierzu
Dolnym w dniach 27-29.08.2020 r.
§2
1. Przedmiot umowy świadczony będzie w terminie 27-29.08.2020.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia przedmiotu umowy. Termin ten
nie przekroczy jednak przedziału 26-30.08.2020.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanej w ust. 2 wymagana jest zgoda Wykonawcy.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości
….............. zł brutto ( ….....................................................................................................................).
2. Strony ustalają, że
a) cena jednego noclegu wynosi …..................... zł brutto.
b) cena jednego śniadania wynosi …..................zł brutto
c) cena jednego obiadu wynosi …............... zł brutto
d) cena jednej kolacji wynosi …................... zł brutto
3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie
sumę iloczynów faktycznie wykonanych usług objętych przedmiotem umowy, oraz cen
jednostkowych tych usług zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi przez Wykonawcę w
formularzu asortymentowo-cenowym, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.
4. Kalkulacja dotycząca wydanych posiłków i udostępnionych miejsc noclegowych będzie
prowadzona na podstawie wydawanych przez biuro organizacyjne Festiwalu kartek na wyżywienie
i zakwaterowanie, które Wykonawca na zakończenie świadczenia usługi przedstawi
Zamawiającemu.
5. Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać przedmiot umowy w co najmniej 95 % wartości
zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia jak też zmniejszenia ilości noclegów i

wyżywienia z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. W przypadku zwiększenia zamówienia obowiązywać będzie
cena jednostkowa podana przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym.
7. Wynagrodzenie wypłacane będzie w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku/faktury z dołączoną specyfikacją.
8. Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. W przypadku zwłoki w zapłacie należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§4
1. Wykonawca zapewnia, że posiada zaplecze techniczne do wykonania przedmiotu umowy i
wykona go w sposób należyty.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Wykonawcy
przez uczestników Festiwalu.
§5
1. W przypadku nienależytego, niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy wykonania
usługi, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wartości
niedokonanej lub dokonanej nienależycie usługi brutto.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
30% wartości wynagrodzenia kosztorysowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku
odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z powodów leżących po stronie
Wykonawcy,
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone kary umowne.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w ust. 1, Wykonawca uprawniony jest
do otrzymania wynagrodzenia za wykonaną część umowy.
3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę
ze skutkiem natychmiastowym w drodze pisemnego powiadomienia Wykonawcy.
§7
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą stron z zachowaniem formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:
1) Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację umowy.
2) W sytuacji zmiany stawki podatku od usług i towarów na usługi stanowiące przedmiot
zamówienia.
3) W zakresie danych teleadresowych Wykonawcy.
4) Zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§8
1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na

drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy
kodeksu cywilnego.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Wykonawca:

Zamawiający:

