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Politechnika Gdańska 

 

  

                                                                                                                    Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA – WZÓR 

 

zawarta w dniu ………….w Gdańsku 

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 233 w Gdańsku  

REGON: 000001620; NIP: 584 -020 -35 -93 

reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa rektora przez: 

1. mgr inż. Marka Tłoka – Kanclerza PG 

zwaną dalej „Zamawiającym” oraz: 

 

 

REGON:   

NIP:  

KRS:  

 

reprezentowaną przez: 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

o następującej treści: 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2010 r, Nr 113, poz.759    

z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp. 
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§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa prowadzenia żywienia 

wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina             

w okresie od 30.06.2012 r. do 14.09.2012 r. na 14-dniowych turnusach                      

w udostępnionych pomieszczeniach Zamawiającego wraz z prowadzeniem 

kawiarenki, z opcją usługi  prowadzenia żywienia wczasowiczów w I. turnusie od 

dnia 15.06.2012 r. do 28.06.2012 r.   CPV: 55322000-3  

2. Strony dopuszczają możliwość ilościowego ograniczenia ilości osobodni 

wyszczególnionych w formularzu cenowym do aktualnych potrzeb Zamawiającego. 

Wykonawca nie może żądać odszkodowania z tego tytułu. 

3. Wykonawca  oświadcza, że będzie świadczyć usługi prowadzenia  żywienia  

wczasowiczów zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie 

same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy. 

Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak realizacji 

podstawowego przedmiotu umowy. 

 
§ 2  

TERMIN  I MIEJSCE  REALIZACJI 
 
1. Termin realizacji zamówienia w okresie od 30.06.2012r. do 14.09.2012r.  w  14 

dniowych turnusach    

Termin świadczenia usługi będzie podzielony na turnusy, zgodnie z niżej 

wymienionym harmonogramem:    

I. Turnus  15.06 do 28.06.2012 r. – 14 dni 100 osób w turnusie (opcja) 

II. Turnus  30.06 do 13.07.2012 r. - 14 dni 150 osób w turnusie 

III. Turnus 16.07 do 29.07.2012 r. - 14 dni 200 osób w turnusie 

IV. Turnus 01.08 do 14.08.2012 r. - 14 dni 200 osób w turnusie 

V. Turnus  17.08 do 30.08.2012 r. - 14 dni 150 osób w turnusie 

VI. Turnus 01.09 do 14.09.2012 r. - 14 dni 100 osób w turnusie 
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2. Miejsce realizacji zamówienia: Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Gdańskiej 

Czarlina.                                                                                                    

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się 

wynagrodzenie  w  kwocie, którą dysponuje Zamawiający do realizacji zamówienia, 

      brutto: ………………..PLN. 

      słownie: …………………………………………………………………………………… 

2. Strony ustalają, że koszt całodziennego wyżywienia (osobodnia) na jedną osobę wynosić 

będzie brutto…………. PLN. 

      słownie: …………………………………………………………………………………… 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego prawem opcji usługi prowadzenia żywienia 

wczasowiczów w 1 turnusie od dnia 15.06.2012 do 28.06.2012 ustala się 

wynagrodzenie  w  kwocie, którą dysponuje Zamawiający do realizacji   

     zamówienia, 

     brutto: ………………..PLN. 

    słownie: ……………………………………………………………………………………… 

4. Kwoty, o których mowa w § 3 ust 2 i 3 umowy, uwzględniają wszelkie koszty 

Wykonawcy  poniesione w celu należytego wykonania umowy, w szczególności 

koszty: dostawy artykułów spożywczych, przygotowania posiłków w kuchni                 

w Ośrodku, obsługi kelnerskiej, prowadzenie kawiarenki, zapewnienie środków 

czystości wraz z utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach, 

zagospodarowania odpadów pokonsumpcyjnych oraz wyposażenia w zastawę 

stołową i sztućce. 

     Ceny poszczególnych posiłków ustala się na: 

 

 
pełne 

posiłki 

½ porcji pełnej 

posiłki dla dzieci 

 

śniadanie   …. PLN …… PLN 



                                                                 WZÓR  UMOWY Strona 4 
 

obiad                    1     …. PLN    ……. PLN 

kolacja ….  PLN ……. PLN 

 

    Pod pojęciem osobodnia strony umowy rozumieją całodzienne wyżywienie dla jednej    

    osoby, w skład którego wchodzi: śniadanie, obiad  i kolacja. 

 
 

§ 4 
FINANSOWANIE 

 
1. Zamawiający zabezpiecza finansowanie przedmiotu umowy. 

2. Zapłata będzie następowała przelewem na konto Wykonawcy: 

     ………………………………………………… 

       na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych, zgodnie z umową. 

3. Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół odbioru usługi, podpisany przez     

     Kierownika Ośrodka oraz przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Faktura VAT wystawiona będzie po każdym turnusie w ciągu 3 dni od zakończenia 

turnusu. 

5. Faktury VAT będą wystawione na Politechnikę Gdańską z dopiskiem Dział Spraw 

Pracowniczych ul. Narutowicza 11/12, 80 – 233 Gdańsk. 

6. Faktura VAT będzie płatna przelewem w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. 

Dniem zapłaty, będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Ostateczne rozliczenie działalności prowadzenia żywienia w Ośrodku Wypoczynkowym 

PG Czarlina, nastąpi w terminie do 30 września 2012 r. 

 
§ 5 

NADZÓR 
 

1. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego: 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………. 

§ 6 



                                                                 WZÓR  UMOWY Strona 5 
 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych: 

a) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust 1 umowy  

b) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,                            

w szczególności w zakresie ustalonym w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia zał. nr 2 do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 ust 1 umowy za każde zdarzenie. 

3.  Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust 1 umowy za odstąpienie 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,                

z wyłączeniem okoliczności określonych  w art. 145 ustawy Pzp. 

4.  Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zgodnie z kodeksem 

cywilnym. 

5.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonej kary 

umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z  2010 r, Nr 113, 

poz.759 z późn. zm.) i Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy                                        

w następujących sytuacjach dotyczących usługi będącej przedmiotem umowy: 

zmiana  obowiązujących stawek podatkowych, zmiana  nazw  i innych danych 

identyfikacyjnych stron umowy, wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia 
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zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia  i niemożliwego do zapobieżenia. 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej 

ważności zgody drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego aneksu. 

 Oferta Wykonawcy, SIWZ oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia są 

integralną częścią umowy. 

 Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego 

sąd powszechny, według prawa polskiego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach 

statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, 

układowego i likwidacyjnego. 

 Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na osoby trzecie bez zgody pisemnej Zamawiającego. 

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca 

 

                              Zamawiający 

Załączniki: 

1. Formularz cenowy 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

3. Protokół odbioru usługi 

4. Menu tradycyjne 

5. Menu jarskie 

 


