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MBA.282.10.2021.PSA                            Załącznik nr 2  

 
 

UMOWA NR ……. /2021 
 

Zawarta w dniu ...........................roku w Bodzentynie  pomiędzy:  
 
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4,  zwanym 

dalej w treści umowy „Zamawiającym”, NIP: 657 290 58 57, REGON: 260571899  reprezentowanym 
przez …………………………………………………………………….….. 

 
a 
 …………………………………………………. z siedzibą w ……..…………., NIP …………………REGON………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………..  
 
została zawarta Umowa zwana dalej „Umową”, o następującej treści :  
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy są usługi hotelarsko gastronomiczne obejmujące nocleg, zapewnienie 

wyżywienia oraz wynajem sali konferencyjnej dla 200 osób w dniach od 15 do 17 września 2021 
roku oraz usługa transportowa w dniu 17 września 2021 r. w związku z organizacją konferencji 
naukowej podsumowującej 70 lat pracy Świętokrzyskiego Parku Narodowego „Świętokrzyski Park 
Narodowy. Przyroda i człowiek”; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ogłoszenie o 
zapytaniu ofertowym z dnia 20 lipca 2021 roku oraz załącznik nr 1 do tego ogłoszenia.   

2.  Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 20 
lipca 2021 roku. 

  
§ 2 

 
1.  Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki postawione w ogłoszeniu o  zapytaniu ofertowym z dnia 

20 lipca 2021 roku. 
2.  Wykonawca zapewni usługę noclegową, gastronomiczną, wynajem sali konferencyjnej  w dniach               

15- 17 września 2021 r. oraz usługę transportową w dniu 17 września 2021 r. 
3.  Przedmiot zlecenia ma być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zapytaniu 

ofertowym oraz zgodnie z Ofertą złożoną przez Wykonawcę.  
4.  Kopia ogłoszenia o zapytaniu ofertowym oraz oferta Wykonawcy  stanowią załączniki  do niniejszej 

Umowy.  
 

§ 3 
 

1.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia zapytania ofertowego a ofertą Wykonawcy,  
pierwszeństwo ma  treść ogłoszenia o zapytaniu ofertowym  

2.  Wykonawca zobowiązany jest  w trakcie wykonywania niniejszej Umowy do uwzględniania sugestii 
i  życzeń Zamawiającego dotyczących sposobu jej wykonania.  

 
§ 4 

  
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  za wykonaną usługę wynagrodzenie w kwocie……………………. zł.  

netto plus podatek VAT  ( …..%) w wysokości…………………., tj. łącznie …….. zł. brutto……zgodnie z 
ofertą złożoną przez Wykonawcę.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega, ze nie pokrywa kosztów ewentualnych zamówień i usług złożonych przez 
uczestników konferencji, a nie objętych Umową, takich jak np. korzystanie mini baru, dodatkowych 
usług gastronomicznych czy innych odpłatnych usług świadczonych przez Wykonawcę. Zamówienia 
te i usługi płatne będą indywidualnie przez gości hotelowych (uczestników konferencji).   

 



4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od wykonania usługi na podstawie prawidłowo  
wystawionej i doręczonej faktury VAT / rachunku na konto bankowe Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………. 

 
5. Podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku stanowić będzie protokół  należytej i zgodnej  

z Umową realizacji zamówienia podpisany przez przedstawicieli obu stron Umowy.   
 
   

§ 5 
 
Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wykonawcy lub 
osobom trzecim  przez uczestników konferencji. 
 
 

§ 6 
 
1.  Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary  umowne : 
- za każdy stwierdzony przypadek niewykonania umowy zgodnie z jej zapisami w wysokości  3 %  
wynagrodzenia umownego brutto; przez niewykonanie umowy zgodnie z jej zapisami strony uznają   
niespełnienie przewidzianych w  ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym wymogów określonych dla 
miejsca świadczenia usługi, a w szczególności: standardu i wyposażenia hotelu, w tym standardu i 
wyposażenia pokoi oraz  sali konferencyjnej, a także zapewnienia sprzętu umożliwiającego 
przeprowadzenie konferencji, niespełnienie przewidzianych w ogłoszeniu o  zapytaniu ofertowym 
wymogów dla usług polegających na zapewnieniu usługi transportu oraz usługi gastronomicznej, 
w tym braków w zakresie składników ustalonego menu, 

     - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, chyba, że Wykonawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

2.  Łączna maksymalna wysokość kar z tytułów, o których mowa powyżej, których może dochodzić 
Zamawiający wynosi 40 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej  
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeśli  poniesiona 
szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar.  

4. Stronom przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z tytułów nieobjętych karami  
umownymi.  

5.  Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.   
 

      
§ 7 

 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku 

rozwiązania umowy o dofinansowanie, na podstawie której jest finansowana niniejsza Umowa; 
w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec 
Zamawiającego.  

2.  Termin na odstąpienie od umowy wynosi 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki, o której mowa 
powyżej.  
 

 
§ 8 

  
Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie wykonywania Umowy są: 

- ze strony Zamawiającego :……………………………..tel……….………. 
- ze strony Wykonawcy:………………………………..…tel……….………. 
      

 
§ 9 

 
1.  Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 

oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 
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roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
Covid 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 
poz. 1842 ze zmianami). 

3.  Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4.  Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy.    
     
  
 
 
 

Zamawiający          Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


