Załącznik nr 2 do SIWZ
Wzór Umowy – istotne postanowienia umowy
Zawarta w dniu ............. 2014 r. pomiędzy
 Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
z siedzibą przy ul. Ryżowej 90 w Warszawie, NIP 526-17-18-940, REGON
000872680, KRS 0000104403 reprezentowanym przez:
 ………………………. – Prezesa Zarządu Głównego PZHiPTCh
„POLSUS”
 ………………………… – Wiceprezesa Zarządu Głównego PZHiPTCh
„POLSUS”
Zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
Dokumenty potwierdzające numery NIP, REGON oraz KRS stanowią załącznik nr 1
 .___________________________________________________________ z siedzibą
..____________________________________________________________________,
NIP__________________________,REGON_______________________________,
KRS_________________________________ reprezentowanym przez:
 _________________________________________
 _________________________________________
Zwanym dalej WYKONAWCĄ
Dokumenty potwierdzające numery NIP, REGON oraz KRS stanowią załącznik nr 2.
§1
1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz.759).
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której
mowa w ust. 1.
§2
1. Przedmiotem umowy jest usługa restauracyjna i dotycząca podawania posiłków oraz
usługa hotelarska zwana też dalej zadaniem..
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć usługę restauracyjną i dotyczącą podawania
posiłków oraz usługę hotelarską dla uczestników dwudniowego szkolenia pt.
„Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt” realizowanego na podstawie
Umowy o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396/13 w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zawartej pomiędzy
Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” a
Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć usługę cateringową w trakcie trwania
dwudniowego
szkolenia,
zgodnie
z
przedstawioną
ofertą
z
dnia……………………………………………………………………..
…………………………..

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi w terminie / terminach, zgodnie z
załącznikiem nr 4 do Umowy oraz wyraża zgodę na zmianę ww. terminu/terminów
przez Zamawiającego najpóźniej w czasie 3 dni przed datą planowanej usługi
restauracyjnej.
5. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia ostatecznej liczby uczestników, a w
związku z tym liczby posiłków, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą realizacji
usługi restauracyjnej.
6. Z tytułu wykonania usługi restauracyjnej Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę
………………….. brutto za każdego uczestnika szkolenia (słownie złotych:
……..00/100) płatną w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury/rachunku na konto nr
…………………………………………………………………………………………
7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki zakwaterowania, zgodnie z
przedstawioną ofertą z dnia ………………………………….
8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi hotelarskiej w terminie / terminach,
zgodnie załącznikiem nr 4 do Umowy oraz wyraża zgodę na zmianę ww.
terminu/terminów przez Zamawiającego najpóźniej w czasie 3 dni przed datą
planowanego noclegu.
9. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia ostatecznej liczby osób
korzystających z noclegu najpóźniej w terminie 3 dni przed datą realizacji usługi.
10. Z tytułu wykonania usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ……….. brutto
(słownie złotych:……………00/100) za każdy wykorzystany pokój jednoosobowy
oraz kwotę ………………………brutto (słownie złotych:……………..00/100) za
każdy wykorzystany pokój dwuosobowy płatną w ciągu 21 dni od daty otrzymania
rachunku/faktury na konto nr …………………………………
11. Termin realizacji Zadania od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 i 10 zaspokaja wszelkie roszczenia
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy.
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 10 zostanie pomniejszone o wartość
tych elementów Zadania, które nie zostały wykonane w sposób należyty lub nie
zostały wykonane.
14. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego jest
stwierdzenie przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania zadania.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, w formie
pisemnej, o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ
na wykonanie Zadania przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) za niewykonanie Zadania – w wysokości 15 % całkowitej kwoty
wynagrodzenia brutto,
b) za opóźnienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wykonaniu Zadania – w
wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia
c) za naruszenie § 7 ust. 1 – w wysokości 15 % całkowitej kwoty wynagrodzenia
brutto.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość realizacji Zadania.
4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Zadania innym podmiotom, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

5. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie
Zadania, Wykonawca odpowiada jak za własne.
6. W razie naruszenia przez Wykonawcę ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, niezależnie od prawa
domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 2
pkt.3.
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§4
Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy
i 1 dla Zamawiającego.
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
Umowa
zostaje
zawarta
na
czas
określony
od
dnia
…………………………………..…...
do
…………………………………..…………………………………………………….....
........
Każdej ze stron przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy na piśmie z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§9

Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
1) Dokumenty potwierdzające numery NIP, REGON oraz KRS Zamawiającego
2) Dokumenty potwierdzające numery NIP, REGON oraz KRS Wykonawcy
3) Oferta Wykonawcy na realizację zadania
4) terminy i miejsca realizacji szkoleń

