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UMOWA Nr ............... 
 
 
Zawarta w ……………….w dniu ....................... pomiędzy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
    
zwanym dalej Zamawiający, 
       
a 
……………………………………., z siedzibą w …………………, ul…………………………, zarejestrowana 
w …………………………pod nr………….. , KRS……………… NIP ……………………….,  
 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawca, 
 
przy czym Zamawiający i Wykonawca mogą być dalej określane jako Strony. 
 
 

§ 1. Przedmiot Umowy 
  
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ………………………………………………………………, 

w związku z obsługa spotkania, realizowanych dla ………………………………………………………… 
w terminie…………………., zgodnie z warunkami niniejszej umowy, zleconymi przez Zamawiającego 
i przyjętymi do wykonania przez Wykonawcę. 

2. Osobami do kontaktów w celu realizacji niniejszej umowy są: 
1) ze strony Zamawiającego: ………………………………….. tel……………….e-mail:………………… 
2) ze strony Wykonawcy: …………………………… tel………………………..e-mail:…………………... 

3. Każdy z podmiotów, wskazany w komparycji umowy, jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia pozostałych Stron o zmianie swojego adresu, numeru telefonu, adresu poczty 
elektronicznej niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od wystąpienia 
zmiany. 

4. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 
korespondencja wysłana na podany w umowie adres uważana będzie za doręczoną. 

5. Ostateczne potwierdzenie wielkości zamówionych świadczeń zostanie przekazane przez 
Zamawiającego ………….. dni przed datą rozpoczęcia świadczenia i będzie stanowić podstawę 
rozliczeń pomiędzy Stronami. 

 
§ 2. Zasady świadczenia usług 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi 

przepisami i normami sanitarnymi, porządkowymi, higienicznymi oraz przeciwpożarowymi, na 
warunkach niniejszej umowy, z zachowaniem terminowości oraz najwyższej staranności 
i profesjonalizmu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu opiekę dedykowanego koordynatora na 
okres objęty zamówieniem. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do używania nazwy swojego obiektu w materiałach  
       reklamowych i innych publikacjach dotyczących organizowanego spotkania. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie przez Zamawiającego plansz, bannerów i innych 

materiałów informacyjnych i reklamowych, w tym związanych ze spotkaniem, w sposób 
i w miejscach określonych przez Strony. 
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§ 3. Rezerwacja pokoi hotelowych 
 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca dokona rezerwacji następującej ilości pokoi hotelowych dla  
 Zamawiającego, w następujących terminach i po następujących cenach: 
 
 

Data Usługa  Rodzaj pokoju Ilość pokoi 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Koszt 
całkowity 

brutto 

 
Nocleg  

     

      

  
   RAZEM brutto  

     

  
     
     

       
2. Ceny podane w § 3 ust. 1 zawierają śniadanie. 
3. Rezerwacja pokoi hotelowych, określonych w § 3 ust. 1, nastąpi na podstawie indywidualnych 

zgłoszeń uczestników spotkania, dokonywanych z powołaniem się na hasło „konferencja UM”, po 
cenach określonych w § 3 ust. 1. 

 
§ 4. Sposób rezerwacji pokoi hotelowych 

 
1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie …… w dniu planowanego przyjazdu. W razie przyjazdów 

przed godziną ……….. udostępnienie zarezerwowanych pokoi hotelowych uzależnione będzie od 
dostępności wolnych pokoi w danym hotelu w dniu planowanego przyjazdu, chyba że zostało to 
pisemnie zagwarantowane przez Wykonawcę. 

2. Doba hotelowa kończy się o godzinie………… w dniu wyjazdu. Przedłużenie pobytu do godz. ….. , 
na zasadzie braku dodatkowej płatności, jest możliwe, pod warunkiem dostępności wolnych pokoi 
w hotelu, chyba ze zostało to pisemnie zagwarantowane przez Wykonawcę. Jeśli zajdzie potrzeba 
późniejszego wymeldowania, niż do godziny ……… w dniu wyjazdu, będzie to możliwe w przypadku 
wolnych pokoi w hotelu, chyba ze zostało to pisemnie zagwarantowane przez Wykonawcę, na 
warunkach określonych przez Strony na piśmie. 

3. Rezerwacje dokonywane będą drogą mailową. Wykonawca potwierdza (mailem) przyjęcie rezerwacji 
w terminie 24 godz. od daty ich otrzymania. 

 
§ 5. Warunki anulacji zarezerwowanych pokoi hotelowych 

 
1. Zamawiający ma prawo dokonać bezkosztowej anulacji całości rezerwacji pokoi hotelowych 

w terminie do ……………… 
2. Po terminie określonym w ust. 1 przyjęcie rezerwacji będzie uzależnione od dostępności wolnych 

pokoi, po cenach określonych w § 3 ust. 1. 
 

§ 6. Świadczenie usług dodatkowych 
 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do następujących świadczeń, oprócz usług 
noclegowych, w terminach i na zasadach określonych poniżej. 

 

Data Opis usługi  Ilość usług  Ilość osób 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Koszt 
całkowity 

brutto 

       

     RAZEM brutto  
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2. Osobą upoważnioną ze Strony Zamawiającego do składania zamówień dodatkowych, ponad zakres 
określony w ust. 1, jest Pani/Pan…………………… . Zamówienia dodatkowe wymagają dla swojej 
ważności formy pisemnej i podpisu osoby upoważnionej. 

 
§ 7. Warunki odstąpienia / anulacji i zmniejszenia zarezerwowanych sal konferencyjnych oraz 

dodatkowych usług na potrzeby organizacji spotkania 
 

1. Zamawiający może dokonać anulacji całości lub części zarezerwowanych sal konferencyjnych oraz 
dodatkowych usług na potrzeby organizacji Spotkania, w ramach poniższych terminów i w oparciu 
o podane poniżej warunki anulacji: 

1.1 bezkosztowa anulacja …………………………………….. (określić świadczenie) możliwa jest 
pisemnie do dnia …………………… 

1.2 w przypadku anulacji……………………………. w okresie do ………… Zamawiający zostanie 
obciążony ….% kosztu całkowitego brutto 

1.3 w przypadku anulacji ………… po terminie ……….. Zamawiający zostanie obciążony 100% 
kosztu całkowitego brutto 

1.4 .w terminie od dnia podpisania umowy do ………….. Zamawiający ma prawo do 
bezkosztowego zmniejszenia ilości zarezerwowanych …………….. (określić świadczenie) 
o nie więcej niż ….%  

1.5 w terminie od..….do..…. Zamawiający ma prawo do bezkosztowego zmniejszenia ilości 
zarezerwowanych ……………… (określić świadczenie) o nie więcej niż…..% w stosunku do 
stanu rezerwacji z dnia ………(termin określony w ppkt 1.4), bez poniesienia kosztów. 

 
§ 8. Odpowiedzialność finansowa 

 
1. Zamawiający jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich płatności związanych z rezerwacja 

świadczeń ……………….……. określonych w §…ust…. 
2. Koszty zakwaterowania oraz indywidualnych usług dodatkowych, świadczonych przez Wykonawcę 

(np. telefon, mini bar, pralnia etc.), obciążają bezpośrednio uczestników spotkania, którzy regulują 
zobowiązania wobec Wykonawcy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania zamówień dodatkowych, ponad określone  
w § 6 ust. 1 wyłącznie w przypadku spełnienia warunku z § 6 ust. 2. 

 
§ 9. Płatności 

 
1. Za wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 6 ust. 1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

łączne wynagrodzenie w kwocie brutto ……….. PLN brutto (słownie:……………..), w terminie …….. 
dni od daty otrzymania oryginału faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na adres 
Zamawiającego: ………………………………… 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 
3. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca będzie miał prawo 

naliczać odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. 
 

§ 10. Kary umowne 
 

1. W razie niewykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną 
w wysokości ……% od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. 

2. W przypadku nienależytego wykonania usługi, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną 
w wysokości …….% należnego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1. Nienależyte 
wykonanie usługi przez Wykonawcę Zamawiający stwierdza w pisemnym oświadczeniu, wydanym 
nie później niż w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach przewidzianych  
w § 11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkowo, ponad wysokość kary określoną w § 10 
ust. 1 i 2, karę umowną w wysokości …….% należnego wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1. 

4. Limit wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 
ust.1. 

5. Kary umowne, o których mowa w § 10 ust.1 i 2, mogą być potrącone z bieżących należności 
Wykonawcy. 
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6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 11. Odstąpienie od umowy 

 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia: w przypadku 
niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub gdy usługa jest realizowana wadliwie lub 
sprzecznie z umową, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10. 

 
§ 12. Siła wyższa 

 
1. Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej 

umowy jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło w wyniku zdarzenia 
siły wyższej. 

2. Dla celów niniejszej umowy „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie 
zobowiązania, pozostające poza kontrolą Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawierania niniejszej umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił 
przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie 
techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy, i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej 
natury, jeżeli zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi którejkolwiek ze Stron należyte wykonanie 
niniejszej umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie od odpowiedzialności, zgodnie z ust. 1, ma 
obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej 
uzasadniającego takie uchylenie. 

 
§13. Spory prawne 

 
Wszelkie spory prawne wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 
dla Zamawiającego. 

 
§14. Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
2. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Strony zobowiązują się do nieujawniania wobec osób trzecich treści niniejszej umowy oraz 

uzyskanych informacji o kontrahencie. 

5. Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Zamawiający wyrazi na to zgodę w formie pisemnej. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 
Podpisano przez: 
 
 
 
 
………………………………………………… …………………………………………… 
 Zamawiający (podpis i data) Wykonawca (podpis i data) 


