
 

 

Załącznik nr 2 
WZÓR   UMOWY 

 
Umowa zawarta w dniu ………………………………… roku  pomiędzy:  
Gminą i Miastem Lwówek Śląski,  
z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A, 
 59-600 Lwówek Śląski  
reprezentowaną przez: 
 
przy kontrasygnacie: 
Julity Marchewka    -  Skarbnika Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
zwaną dalej Zamawiającym  
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
NIP: ………………………………………………………..………… REGON: ………………………………………………………..………… 
Reprezentowana przez: ………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
Rozdział I.  PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług noclegowych w ramach 

realizowanego projektu pn. „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!” 
2. Usługa o której mowa w ust. 1 obejmuje nocleg wg zestawienia :  
 

Część Okres pobytu Ilość noclegów Ilość osób  Ilość osób w 
pokoju 

Zadanie 1.  13/14 lipca 
2018 r. 

1 4 2 pokoje 
jednoosobowe,  
1 pokój 
dwuosobowe  

Zadanie 2.  13/15 lipca 
2018 r. 

2 6 3 pokoje 
dwuosobowe  

Zadanie 3.  13/14 lipca 
2018 r. 

1 9 4 pokoje 
dwuosobowe,  
1 pokój 
jednoosobowy  

Zadanie 4.  13/15 lipca 
2018 r. 

2 5 5 pokoi 
jednoosobowych   
 

*Adekwatnie do zadania na które składana jest oferta  
3. Standard noclegu : agroturystyki, hotele, pensjonaty, pokoje gościnne . Wymagana jest łazienka z 

wc w pokoju lub dostęp do niej. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi noclegowej 
bez wyżywienia (śniadania) w takim przypadku wymagane jest zapewnienie kawy, herbaty i wody 
mineralnej. *Adekwatnie do zadania na które składana jest oferta  

 
 
 



 

 

 
 
 Rozdział II.  WYNAGRODZENIE 

§ 2 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie miało charakter 

ryczałtu wyniesie brutto …………… zł brutto (słownie: ……………………….złotych 00/100). 
2. Wynagrodzenie  płatne będzie przez Zamawiającego przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy 

w ciągu  14 dni  od daty otrzymania faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy określony w 
fakturze. 

3. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na 
rachunek bankowy Wykonawcy  kwotę faktury. 

4. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy 
na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

5. W razie zwłoki w płatności faktury przysługują ustawowe odsetki od Zamawiającego.  
 

§ 3 
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji obowiązków Wykonawcy 
 
Rozdział III. SIŁA WYŻSZA 

§ 4 
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich 

zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej 
będą miały miejsce. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są 
nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak 
pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga. 

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie 
drugą stronę w terminie 2 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, 
że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego 
wywodzi skutki prawne. 

 
Rozdział IV.  KARY UMOWNE 

§  5 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach: 
2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
       -  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  - w  wysokości  20 % wartości 

brutto umowy określonej w § 2 ust. 1. 
2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
       - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  - w  wysokości  20 % wartości 

brutto umowy określonej w § 2 ust. 1. 
 

§ 6 
1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, w przypadku poszerzenia szkód 

przewyższających wartość kar umownych , do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury za realizację 

przedmiotu umowy . 
 

§ 7 



 

 

 1. Wykonawca z tytułu realizacji postanowień niniejszej umowy ponosi pełną odpowiedzialność za 
przekazane do wydania posiłku pomieszczenie - z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze 
zdarzeniem, za które Wykonawca ponosi winę.  

2. W przypadku udowodnienia niestarannego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
wypłacenia odszkodowania w wysokości pokrywającej straty. 

Rozdział V.  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 
§ 8 

W celu dokonywania uzgodnień związanych z realizacją niniejszej umowy i do bieżących kontaktów 
strony ustalają swoich przedstawicieli: 
a) Zamawiający w osobach: ………………………………………………………………….. 
b)  Wykonawca w osobach: ………………………………………………………………….. 
 

§ 9 
Wykonawca nie ma prawa powierzać wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 innym 
osobom, podmiotom gospodarczym lub spółkom prawa handlowego.  
 

§ 10 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod 
rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje 
Zamawiający,  a jeden Wykonawca. 

 
 

WYKONAWCA:                                              ZAMAWIAJACY: 
 


