Załącznik nr ………. Usługi hotelarskie - wzór umowy
Umowa
Została zawarta w dniu …, pomiędzy …………………………….., NIP ………., reprezentowanym przez
Dyrektora
………………………………..
zwanym
dalej
Zamawiającym,
a
…, z siedzibą w … wpisanym do KRS pod numerem … NIP … , REGON …, reprezentowanym przez: …
zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego o wartości poniżej 750 000 EURO, do których
zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 ze zm.). Usługi hotelarskie stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych,
uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65).
§ 1.
Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca przyjmuje obowiązek wykonania usługi hotelarskiej dla Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu, w hostelu/hotelu ……………………..…….. kategoria: /trzy/cztery gwiazdki
(niepotrzebne skreślić).
§2
Na mocy postanowień niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania na rzecz Zamawiającego usług hotelarskich, polegających na udostępnieniu miejsc
noclegowych z łazienką oraz śniadaniem gościom wskazanym przez CSD.
2. Przed każdorazowym planowanym rozpoczęciem świadczenia zamówionych usług hotelarskich
Zamawiający przedstawi listę osób mających skorzystać z usług hotelu oraz termin ich pobytu. Zasady
przetwarzania danych osobowych strony ustalą odrębnie.
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§3
Termin obowiązywania umowy: 3 lata od dnia podpisania umowy.
§4
1. Za świadczone usługi Wykonawca ustanawia ceny dla Zamawiającego według przedstawionego
formularza cenowego.
2. Ceny zawierają: VAT, obsługę, śniadanie, WiFi, bezpłatny parking (niepotrzebne skreślić).
3. Doba hotelowa trwa od godziny … do … dnia następnego. Strony przewidują możliwość przedłużenia
doby hotelowej do godziny 16.00 dnia następnego za dopłatą w wysokości połowy ceny danego
apartamentu/pokoju
za
dobę,
o
ile
Wykonawca
będzie
dysponował
zajmowanym
apartamentem/pokojem (nie będzie on zarezerwowany przez kolejnego gościa).
§ 5.
Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT. Zamawiający zobowiązuje się do
uregulowania faktury w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia na konto Wykonawcy.
2.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.
3.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT.
4.
W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
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§6
1.
Bezpłatna anulacja całej rezerwacji możliwa jest do 20 dni przed datą rozpoczęcia
zarezerwowanego pobytu.
2.
Połowa zarezerwowanych usług może zostać bezpłatnie anulowana do 15 dni przed datą
rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu
3.
Jedna piąta (20%) zarezerwowanych usług może zostać bezpłatnie anulowana do 7 dni przed datą
rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu
4.
Jedna dziesiąta (10%) zarezerwowanych usług może zostać bezpłatnie anulowana do 3 dni przed
datą rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu.
5.
Anulowanie usług w zakresie większym niż określony w ustępach 3 do 6 powyżej, wiąże się z
koniecznością poniesienia opłaty za anulację w wysokości jednej trzeciej ceny anulowanej usługi.
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§7
Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku wolnych miejsc.
§8
Po dokonaniu przez Zamawiającego rezerwacji, Wykonawca potwierdza tę rezerwację elektronicznie,
potwierdzając jednocześnie ceny zamówionych usług. Potwierdzenie lub odmowa rezerwacji nastąpi
niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 6 godzin.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

……………………………………..
Zamawiający

……...…………………………………..
Wykonawca
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