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Załącznik nr 5 do ogłoszenia 

WZÓR UMOWY  

nr ZP/163/055/U/17 

zawarta w dniu …………………. 2017 roku w Gdańsku pomiędzy: 

Politechniką Gdańską 

z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 

Regon: 000001620 NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………………. 

Działającym na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a ………………………… 

reprezentującą Firmę : ………………………………………………………………..……. 

z siedzibą ……………………………………………………………….…………………… 

REGON:……………………. NIP:…………………… wpisaną do CEIDG/KRS 

zwaną dalej WYKONAWCĄ 

wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania nr  ZP/…./055/U/17  o udzieleni zamówienia 

publicznego, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1020), zwaną dalej ustawą Pzp. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  świadczenie usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby Warsztatów 

tematycznych i Spotkań akademickich w ramach projektu „Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska” 

zgodnie z ogłoszeniem i ofertą WYKONAWCY z dnia ………….. 

2. WYKONAWCA oświadcza, że na potrzeby realizacji zamówienia zapewni lokal z obsługą dostosowaną 

do podawania posiłków, posiadającą zaplecze gastronomiczne, gwarantującą prawidłową realizację usługi, 

zgodnie z ogłoszeniem i ofertą WYKONAWCY z dnia ……………….. 

3. Usługi realizowane będą sukcesywnie na podstawie telefonicznych lub mailowych zleceń 

ZAMAWIAJĄCEGO i wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania ZAMAWIAJĄCEGO. 
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4. ZAMAWIAJĄCY zawiadomi Wykonawcę o terminie Warsztatów tematycznych najpóźniej 14 dni 

roboczych przed planowaną realizacją zamówienia, a w przypadku Spotkań akademickich 5 dni roboczych 

przed planowaną realizacją zamówienia. 

5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, to jest 

w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do ogłoszenia. Rzeczywista ilość tych posiłków będzie wynikać 

z liczby zgłoszonych uczestników. 

6. WYKONAWCA oświadcza, że nie będzie podawał dań z użyciem jednorazowej zastawy stołowej i będzie 

realizował przedmiot umowy zgodnie wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. 

 

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: realizacja usługi następować będzie sukcesywnie licząc od dnia 
01.10.2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest: __________________ (lokal wskazany przez Wykonawcę w ofercie). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innej lokalizacji do realizacji usługi cateringowej 

podczas Spotkań akademickich (na terenie Kampusu PG) niż lokal wskazany przez Wykonawcę w ust.2. 

W takim przypadku Zamawiający zapewnia stoły na potrzeby cateringu podczas Spotkań akademickich, 

a Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia posiłków oraz wszelkich niezbędnych materiałów 

do realizacji zamówienia we wskazane przez Zamawiającego miejsce na własny koszt. Wykonawca 

zobowiązany jest do posprzątania po realizacji zamówienia, łącznie z usunięciem i wywozem na własny 

koszt odpadów konsumpcyjnych i odpadów produkcyjnych w warunkach zgodnych z odpowiednimi 

przepisami sanitarnymi, a także do przywrócenia miejsca wykonania usługi po jej zakończeniu do stanu 

poprzedniego. 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się wynagrodzenie w wysokości: 

brutto ………………………………………………………………………………………………………PLN, 

(słownie: …………………………..…………………………………………………………………..00/100). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach 

podanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy, a Wykonawcy w takim wypadku nie 

będzie przysługiwać odszkodowanie z tego tytułu, jak również nie będzie on uprawniony do żądania zapłaty 

wynagrodzenia za niezrealizowaną część usługi. 

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależy od faktycznej liczby osób oraz faktycznej liczby porcji 

wykorzystanych w ramach niniejszej umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy, kwota umowna 

podana w ust. 1 nie zostanie w pełni zrealizowana, Wykonawca nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych 

roszczeń wobec Zamawiającego. 
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4. Ceny jednostkowe netto określone przez WYKONAWCĘ w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji 

przedmiotu umowy i nie będą podlegały waloryzacji, natomiast wysokość wynagrodzenia należnego 

WYKONAWCY ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT w wysokości 

przewidzianej przepisami prawa. 

5. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez WYKONAWCĘ po każdej usłudze określająca 

należność wynikającą z faktycznej liczby osób oraz faktycznej liczby porcji w ramach danej usługi. 

6. Na fakturze powinna być wyszczególniona cena netto usługi, ilość, wartość netto, podatek VAT i wartość 

brutto. 

7 Faktura wystawiona będzie na Politechnikę Gdańską z dopiskiem: Centrum Nauczania Matematyki 

i Kształcenia na Odległość, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 – 233 Gdańsk. 

8. Zapłata będzie następowała przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 4 Nadzór 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. O każdej zmianie wyznaczonych osób, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie (pisemnie, pocztą tradycyjną lub 

elektroniczną). Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną. 

 

§ 5 Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca naliczy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 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. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia w świadczeniu usługi 

w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku naruszenia warunków realizacji 

wskazanych w umowie oraz załączniku nr 1 do umowy i ogłoszenia (opis przedmiotu zamówienia), 

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. 
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6. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnych uwag 

zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę 

z należytą starannością i rzetelnością, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy 

ze skutkiem na przyszłość, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca zapłaci karę 

umowną, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu. 

7. 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. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy 

ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

2. 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 zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody 

drugiej strony oraz zachowania formy pisemnego aneksu. 

4. Oferta Wykonawcy, formularz cenowy oraz szczegółowy opis przedmiotu umowy są integralną częścią 

umowy. 

5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny, 

według prawa polskiego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego 

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody pisemnej Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym 

dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY 

 

 

……………………..       ………………………….. 

 


