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Załącznik nr 6B do SIWZ                                                                                

Nr postępowania: ZP/141/055/U/15  

                
Umowa na usługę gastronomiczną na potrzeby XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

 
Zawarta w dniu ...................................................... .........  2015 roku w Gdańsku  
pomiędzy: 
 
Politechniką Gdańską ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk  
NIP: 584-020-35-93   REGON: 000001620 
 
reprezentowaną przez: 
 
............................................................................ 
 
działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
oraz 
...................................................................................... 
z siedzibą w  .................................................................. 
KRS/CEIDG.................................................. 
NIP ....................................REGON ................................................ 
 
reprezentowanym przez : 
 
............................................................................................ 
zwanym dalej ,,Wykonawcą"  
wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), 
zwaną dalej ustawą Pzp. 

 

§ 1  Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest usługa gastronomiczna – grill dla organizatorów XIII Bałtyckiego 

Festiwalu Nauki. 

2. Wykonawca oświadcza, że usługa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie 

wykonywana w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w  załączniku 

nr 7B do SIWZ. 

 

§ 2  Termin, miejsce i warunki realizacji umowy 

1. Strony ustalają termin wykonania Umowy: 24 maja 2015 roku w godzinach 15:00-22:00. 

2.  Usługa gastronomiczna zostanie zrealizowana na terenie campusu Politechniki Gdańskiej, na 

parkingu znajdującym się pomiędzy budynkiem Nanotechnologii, a budynkiem Działu 

Ochrony Mienia.   

3. Wykonawca oświadcza, że  

a) będzie dysponował odpowiednim zapleczem technicznym w postaci m.in. grillów gazowych 

lub węglowych (Zamawiający nie dopuszcza użycia grillów elektrycznych) oraz odpowiednich 

narzędzi i naczyń do grillowania, 

b)  zapewni 200 miejsc siedzących w postaci stabilnych: stołów, ławek, krzeseł oraz 

zadaszenia typu (parasol, namiot) chroniącego przed warunkami atmosferycznymi (słońce, 

deszcz) w miejscach siedzących, 
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c)  ustawi zaplecze techniczne, rozstawi stoły, krzesła i ławki na ….godziny przed 

rozpoczęciem usługi, 

d) zapewni niezbędną liczbę talerzyków jednorazowych, serwetek, jednorazowych sztućców 

(noży, widelców) dla wszystkich uczestników oraz naczyń i sprzętu nadających się do 

przygotowania poczęstunku, kosze na śmieci i odpadki, 

e) po wykonaniu usługi, do godziny 24:00 w dniu 24.05.2015 r,, sprzątnie zaplecze techniczne, 

stoły, ławki i krzesła oraz posprząta teren na którym będzie świadczona usługa z wszelkich, 

widocznych zanieczyszczeń powstałych po grillowaniu oraz zabierze te nieczystości z 

terenu Uczelni. 

f) zapewni profesjonalną obsługę  grilla przez minimum 3 osoby, ubrane w schludne i 

niepoplamione stroje.  

4. Zamawiający zrealizuje przedmiot umowy w całości. 

5. Zamawiający zapewni: 

a) miejsce (plac) do zorganizowania poczęstunku,  

b) dostęp do prądu – liczbę gniazdek oraz napięcie w gniazdach niezbędne dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy określi Wykonawca przy zawarciu umowy. 

 

§ 3  Wynagrodzenie i finansowanie 

1. Wynagrodzenie określone w Umowie (łączna cena netto + VAT) obejmuje całkowitą 
należność jaką ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić za przedmiot Umowy. 

2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy na świadczenie usług gastronomicznej  
wynosi:   
brutto ......................................................zł, (słownie: ................................................... zł); 

 

zgodnie z ofertą WYKONAWCY  z dnia ............. . 

3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu 

świadczenia usługi bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego tj. po dniu 24 maja 2015.  

4. Na fakturze powinna być wyszczególniona cena netto usługi, ilość, wartość netto, podatek 

VAT i wartość brutto. 

5. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

6. Faktura zostanie wystawiona na: 

Politechnika Gdańska, Dział Promocji 
Ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 
NIP: 584-020-35-93 

 

§ 4  Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 
ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z 
winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ustawy PZP. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku opóźnienia w świadczeniu 
usługi w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 
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4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku naruszenia warunków 
realizacji wskazanych w umowie oraz SIWZ, w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek 
naruszenia. 

5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                     
w przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 3 dni od 
momentu powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od 
umowy, tj. m.in. w przypadku naruszenia postanowień umowy lub w przypadku 
niewykonania umowy z należytą starannością.  

 

§ 5  Postanowienia końcowe 

1. Zmiana i uzupełnienie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może być dokonana tylko w trybie  art. 144 

ust. 1 Ustawy Pzp. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej 

umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich 

wprowadzenia: 

a. zmiana ceny spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych: cena umowy 

brutto może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT, na 

skutek zmiany obowiązujących przepisów, a płatności będą się odbywać z uwzględnieniem 

stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury; 

b. zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy; 

c. zmiana nazwisk pracowników uprawnionych do składania i odbioru zamówień, 

d. wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 

3. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności ani 

przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty 

trzecie. 

5. SIWZ i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

7. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Formularz rzeczowo-cenowy (sporządzony wg załącznika 2B do SIWZ). 

 

 

 

WYKONAWCA :                                                                                     ZAMAWIAJĄCY: 
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