U M O W A NR DZ-2501/64/20/………
zawarta w dniu ………….
pomiędzy Państwowym Instytutem Weterynaryjnym –
Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100
Puławy, działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Gospodarczy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem 0000118357,
posiadającym NIP 716-00-10-761, REGON 000080252, reprezentowanym przez:
•

………………………………………………..
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

a:
…………………………………. reprezentowanym przez:
• ………………………………
Zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”.
W wyniku postępowania o nr DZ-2501/64/20

prowadzonego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2019 r., poz. 1843.), została
zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę polegającą na
pośrednictwie w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak
również miejsc noclegowych w innych niż hotele obiektach świadczących usługi noclegowe na
potrzeby Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w
Puławach oraz zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu zarezerwowane miejsca , zgodnie z
bieżącymi potrzebami, w sposób sukcesywny przez okres 12 miesięcy do dnia wskazanego w §
2 umowy lub do momentu wykorzystania środków określonych w umowie na realizację
przedmiotu umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W szczególności zakres ten obejmuje:
a) wyszukiwanie i przedstawiania Zamawiającemu najkorzystniejszych ofert miejsc noclegowych
b) dokonywanie wybranych przez Zamawiającego rezerwacji miejsc noclegowych w Polsce i za
granicą; i dokonywanie płatności,
c) sprzedaż miejsc noclegowych
d) pośredniczenie w odwoływaniu i zmianach rezerwacji, zwrotach płatności
e) dokonywanie płatności za rezerwacje po preferencyjnych stawkach zagwarantowanych przez
organizatorów wydarzeń, w których pracownicy PIWet-PIB będą brali udział;
f) sporządzanie bez dodatkowych opłat raportów z faktur do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczy raport (ilości osobo-nocy, obrót całkowity, itp.).
2.Szczegówy zakres niniejszej umowy określa w pkt.3.1 –ogłoszenie o zamówieniu na usługi
społeczne , stanowiące załącznik nr 1.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, zaplecze techniczne, technologiczne oraz
doświadczenie i personel niezbędne do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2.
§2
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi , o których mowa w § 1 w okresie: ………….. do
……………………., z zastrzeżeniem §3 ust.4.
§3
1.Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nie może przekroczyć
kwoty……………………………brutto (słownie: ………………………. ). Na łączne wynagrodzenie
za realizacje umowy składają ceny za zarezerwowane noclegi oraz opłaty transakcyjne.
2. Odpowiedzialność za kontrolę wykorzystania wartości brutto umowy ponosi Zamawiający.
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3. Przekroczenie kwoty określonej w ust.1 nie narusza praw Wykonawcy do wynagrodzenia za
wykonane usługi.
4. Umowa wygasa w przypadku wyczerpania środków, o których mowa w ust.1 umowy z dniem
poinformowania Wykonawcy o tym fakcie. Strony dopuszczają powiadomienie drogą pisemna lub
elektroniczną.
5. W związku z ograniczeniem przedmiotu umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota , która
zostanie zapłacona z tytułu realizacji niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania wyniesie
70% ceny, o której mowa w ust.1
6. Opłata transakcyjna przysługująca Wykonawcy jest niezmienna w trakcie trwania umowy i
wynosi:
- za jedną rezerwację hotelu w Polsce bez względu na ilość noclegów i zgodnie z ofertą
Wykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy- …….. zł.
- za jedną rezerwację hotelu za granicą bez względu na ilość noclegów i zgodnie z ofertą
Wykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy- …….. zł.
7. Cena noclegu ustalona będzie każdorazowo na podstawie ceny wyjściowej (zamieszczonej w
systemie rezerwacyjnym/platformie Wykonawcy, na stronie internetowej hotelu, innym
ogólnodostępnym serwisie rezerwacji hoteli, ceny uzyskanej za pośrednictwem hotelu lub obiektu
świadczącego usługi noclegowe oraz innym publikowanym dokumencie) z uwzględnieniem
…….. % upustu od ceny wyjściowej – zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą zał.nr 2 do
umowy. Upust jest stały przez cały okres trwania umowy. Zamawiający może żądać od
wykonawcy przedłożenia faktury hotelu do wglądu.
8. W cenę noclegów będą wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, zgodne
z warunkami określonymi w umowie, opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.
9. Rozliczenie transakcji będzie następować na podstawie faktur – wystawianych każdorazowo
za faktycznie dokonane rezerwacje i sprzedaż miejsc noclegowych w hotelach lub innych
obiektach świadczących usługi noclegowe, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia danego wyjazdu.
Zamawiający dopuszcza dostarczanie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez
Zamawiającego adres email:hotele@piwet.pulawy.pl.
10. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć załącznik zawierający: cenę zakupu
miejsc noclegowych przed i po upuście wraz z opłatą transakcyjną, imię i nazwisko gościa
hotelowego, nazwę hotelu, datę pobytu a w przypadku noclegów zagranicznych również datę
rezerwacji i kurs waluty z dnia założenia rezerwacji. W pierwszej kolejności liczony jest upust od
ceny zakupu miejsc noclegowych a następnie doliczana jest opłata transakcyjna.
11. W przypadku płatności za noclegi zagraniczne, obliczenie należności nastąpi po przeliczeniu
waluty obcej na PLN, z zastosowaniem tabeli kursów średnich, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca
2002 r. Prawo dewizowe (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.160) przy zastosowaniu kursu z dnia dokonania
rezerwacji.
12. Płatności realizowane będą przelewem w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
13. Płatności w ramach niniejszej umowy będą dokonywane w PLN.
14. Korzystanie przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy z Podwykonawców nie
zwalnia go z odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za wszelkie działania lub
zaniechania Podwykonawców. Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań
wobec Podwykonawców obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:
1) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego
wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1.
2) stwierdzenia niedotrzymania terminu określonego w pkt 3.1.3 . ppkt. 11 załącznika nr.1 do
niniejszej umowy – 200 zł
3) stwierdzenia niedotrzymania terminu określonego w pkt 3.1.3 ppkt. 14 załącznika nr 1 do
niniejszej umowy – 200 zł
4) stwierdzenia niedotrzymania terminu określonego w pkt 3.1.3 ppkt 17 załącznika nr 1 do
niniejszej umowy – 200 zł;
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5) stwierdzenia niedotrzymania terminu określonego w pkt 3.1.3.ppkt 23 załącznika nr 1 do
niniejszej umowy – 400 zł

6) w przypadku niedziałania systemu rezerwacyjnego/platformy przez dłużej niż 2 h ,
w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą, po upływie dwóch godzin, godzinę niedziałania
systemu rezerwacyjnego/platformy.
7) stwierdzenia zaoferowania przez Wykonawcę ceny miejsca noclegowego wyższej niż cena
wyjściowa (np. zamieszczona w systemie rezerwacyjnym/platformie Wykonawcy, stronie obiektu
świadczącego usługi noclegowe, w systemie rezerwacji, w cenniku promocji itp.) w wysokości
dwukrotności różnicy pomiędzy tymi cenami.
2. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3
§5
1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Za ważne przyczyny
uzasadniające wypowiedzenie umowy strony uznają m.in. następujące okoliczności:
1) przynajmniej trzykrotne niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu udzielenia odpowiedzi na
zapytanie , określonego w pkt. 3.1.3. ppkt. 11 załącznika nr.1 do niniejszej umowy,
2) utrata przez Wykonawcę uprawnienia do wykonywania działalności określonej w niniejszej
umowie,
3) przynajmniej dwukrotne niedotrzymanie terminu dokonania rezerwacji , określonego w pkt..
3.1.3 ppkt.14 załącznika nr1 do niniejszej umowy,
4) przynajmniej dwukrotne stwierdzenie przez Zamawiającego zaoferowania przez Wykonawcę
ceny miejsca noclegowego wyższej od ceny miejsca noclegowego dostępnego na rynku
5) działanie Wykonawcy na szkodę Zamawiającego
6) odmowa przez Wykonawcę dokonania rezerwacji
7) niezachowanie przez Wykonawcę postanowień dotyczących zachowania tajemnicy informacji
określonych w § 7 ust.1
8) przetwarzania przez Wykonawcę przekazanych przez Zamawiającego danych osobowych
niezgodnie z umową powierzania danych osobowych do przetwarzania.
3. Wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
1. Do kontaktowania się z wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy Zamawiający
wyznacza :
………………………………………………..
5. Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy Wykonawca
wyznacza:
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…………………………………………………..

5. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego
jest :
…………………………………………
4. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest:
………………………………………………….

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.
§7
1. Strony zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła
2) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt. 1 jedynie w celach określonych w umowie,
3) podejmowania wszelkich niezbędnych kroków zapewniających, że żadna z osób uzyskujących
informacje, o których mowa w pkt. 1 nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości
jak i w części osobom trzecim;
4) ujawniania informacji jedynie tym osobom wykonującym niniejszą umowę , którym ujawnienie
takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich
dostęp w związku z realizacja zadań służbowych związanych ze współpraca stron.
5) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
2. Zastrzega się, że postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania:
1) do informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które stały się ogólnie dostępne nie za
sprawą strony;
2) w przypadku, gdy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
3) w przypadku informacji, które udostępnia się na podstawie ustawy Prawo zamówień
publicznych i ustawy o dostępnie do informacji publicznej.
3.Obowiązek zachowania tajemnicy jest zastrzeżony przez czas nieoznaczony.
§8
Powierzenie przez Zamawiającego Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych nastąpi na
podstawie odrębnej umowy zawartej w dniu podpisania umowy.
§9
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę , osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia, związane z realizacją usług , o których mowa w ogłoszeniu o usługach społecznych
(opisie przedmiotu zamówienia).
2. Zamawiający wymaga, aby:
a) czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z wykonaniem całego
zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią
działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę,
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
b) zatrudnienie przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a
zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu kodeksu
pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę
(podwykonawcę) przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) będzie
zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, posiadającej doświadczenie, kwalifikacje
i uprawnienia co najmniej takie jak osoba poprzednio zatrudniona, pod warunkiem, że spełnione
zostaną wszystkie wymagania, co do sposobu zatrudnienia na cały czas realizacji zamówienia,
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c) wykonawca zawarł w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności o których
mowa w ust. 1.
3. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz nie
później niż w terminie 6 dni licząc od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób,
które będą wykonywały czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ust. 1 będą wykonywały osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na
podstawie umowy o pracę, wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony).Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników , informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania.
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
§10
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2.Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych , a w sprawach nieuregulowanych przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
1. Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne z dn. ………………… r- załącznik nr
1
2. Oferta Wykonawcy z dnia ………………………… - załącznik nr 2
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