
Załącznik nr 3 
do ogłoszenia o zamówieniu na usług ę społeczn ą 

 

 

WZÓR 
 

                                        UMOWA USŁUGI 
 ZP/1/WILIŚ/US/2018   CRZP 13/002/U/2018 

zawarta w dniu ... .............. 2018 roku 
 

pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska z siedzibą w 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 

        11/12, NIP 584-020-35-93, REGON 000001620, reprezentowaną przez: …………….. działającego na podstawie 
       pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej –zwaną dalej „Zamawiaj ącym"  
       a………………………… z siedzibą w ……………………………NIP:…………..REGON…………KRS/CEIDG  
       …………………………………………reprezentowanym przez: ……………………- zwaną dalej  „Wykonawc ą”, 
 

w wyniku wyboru oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie art. 138o ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą Pzp” została zawarta niniejsza umowa, o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych i restauracyjnych  na potrzeby Wydziału 

Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości.tj. w ilościach 

      podanych w poszczególnych pozycjach formularza rzeczowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do 
      ogłoszenia. Szacunkowe ilości podane w formularzu rzeczowo-cenowym nie są wiążące dla Zamawiającego. 

 Rzeczywiste ilości będą wynikać wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości podanych w poszczególnych pozycjach w formularzu 

       rzeczowo-cenowym, na które będzie większe od szacowanego zapotrzebowanie, przy zachowaniu cen 
       jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie oraz nie przekraczając wynagrodzenia należnego 
       Wykonawcy. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu umowy spowodowanym zwiększonym 
      zapotrzebowaniem, Zamawiający skorzysta z prawa opcji w wysokości do 30% zamówienia podstawowego. 

5. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po wykonaniu zamówienia podstawowego, tj. po 
      wykorzystaniu całej kwoty wynagrodzenia umownego przeznaczonej na realizację zamówienia podstawowego. 

6. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie 
      podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego. 

7. Maksymalne wynagrodzenie umowne brutto wraz z opcją 30% zamówienia podstawowego, obejmować 
      będzie całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za cały okres trwania 
      umowy. Rzeczywiste wynagrodzenie brutto będzie zależało od ilości uczestników, zgłoszonych przez 
      Zamawiającego, w trakcie trwania umowy. 

8. Szacunkowe ilości podane w formularzu rzeczowo-cenowym nie są wiążące dla Zamawiającego. 
       Rzeczywiste ilości zamawianych usług będą wynikać wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego. 
       Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia, jak również nie będzie on uprawniony 
       do żądania zapłaty wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy. 

9. Usługi realizowane będą na podstawie telefonicznych lub mailowych zleceń Zamawiającego i wynikać 
       będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 
10. Zamówienie zostanie przekazane Wykonawcy co najmniej na:  

 a)  3 dni robocze przed planowanym dniem realizacji usługi - w przypadku zapotrzebowania na usługę 
            cateringową lub restauracyjną do 12 gości,  

 b)  4 dni robocze przed planowanym dniem realizacji usługi - w przypadku zapotrzebowania na usługę 
      cateringową lub restauracyjną do 30 gości,  
 c)  6 dni roboczych przed planowanym dniem realizacji usługi - w przypadku większej liczby 
      uczestników.  

11.  Wykonawca przedstawić do akceptacji Zamawiającego menu oraz podać dane kontaktowe osoby  
       odpowiedzialnej za realizację zamówienia na:  

a) 2 dni robocze przed planowanym dniem realizacji usługi - w przypadku zapotrzebowania na usługę 
cateringową lub restauracyjną do 12 gości,  

b)   5 dni roboczych przed planowanym dniem realizacji usługi - w przypadku zapotrzebowania na usługę 
  cateringową lub restauracyjną do 30 gości,  

c)   7 dni roboczych przed planowanym dniem realizacji usługi - w przypadku większej liczby uczestników. 
12.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia usługi restauracyjnej lub cateringowej dla maksimum  

 12 gości w wyjątkowej sytuacji „z dnia na dzień”. 
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§ 2 
TERMIN MIEJCSE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z możliwością 
przedłużenia terminu o dalsze 6 miesięcy.  

 
2. Miejscem realizacji usług cateringowych będą budynki Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska lub inne miejsce 

wskazane przez Zamawiającego na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej.  
 

Usługi restauracyjne będą świadczona w lokalu wskazanym w ofercie Wykonawcy: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...............  

                                                                         nazwa i adres 
 

3. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym  
    w ogłoszeniu  o zamówieniu na usługę społeczną , który stanowi integralną część niniejszej umowy. 
4. Przedmiot umowy obejmuje transport żywności  na  własny koszt i ryzyko zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami sanitarnymi. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywanie porządku w miejscu realizacji usługi (bieżące zagospodarowanie 

śmieci i odpadów). 
6. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, do kontaktów z Wykonawcą,  
 

ZAMAWIAJĄCY wyznacza: ........................................................tel. ..................................................... a  
 
WYKONAWCA wyznacza: .........................................................tel. ...................................................... . 
 

7. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. Szkody  
powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną. 

9. Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy przedmiotu umowy do Zmawiającego ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością  i rzetelnością. 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie łącznie z zamówieniem w ramach prawa opcji  

w kwocie: 
brutto: ……………………………. PLN 
słownie:(…………………………………………………………PLN) 
 
w tym: 

 
- wynagrodzenie w ramach zamówienia podstawowego wy nosi: 
 
brutto: ……………………………. PLN 
słownie:(…………………………………………………………PLN) 
 
wynagrodzenie w ramach prawa opcji wynosi: 
 
brutto: ……………………………. PLN 
słownie:(…………………………………………………………PLN) 
 

 2.  Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji 
      przedmiotu umowy.   
 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem stałym i obejmuje 
       całkowitą należność jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić. 

4. Rzeczywiste wynagrodzenie brutto będzie wynikało z faktycznej liczby osób, które skorzystają z usług 
       restauracyjnych i cateringowych świadczonych przez Wykonawcę. 

5. Ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji 
       przedmiotu umowy, natomiast wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalana będzie każdorazowo  
       z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT w wysokości przewidzianej przepisami prawa. 
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                                                                                         § 4 
                                                                           FINANSOWANIE 
1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po prawidłowym wykonaniu usługi będącej 

przedmiotem umowy.  
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisu złożonego przez pracownika Zamawiającego na 

fakturze. 
3. Fakturę należy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 80-233 Gdańsk ul. 

Narutowicza 11/12. NIP 584-020-35-93.  
4. Należność za fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 
5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§5 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) z tytułu nienależytego wykonanie realizowanej usługi w wysokości 5%  wartości tej usługi;   
b) za odstąpienie od wykonania danej usługi w wysokości 50%  wartości tej usługi. 

2. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej 
stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,  
z wyłączeniem okoliczności określonych w art.145 ust.1 ustawy Pzp. 

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu  wynagrodzenia. 
5. Dochodzenie kar umownych za odstąpienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych z innych tytułów. 
 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy  
 pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.     W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego,  
a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

 3.   Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:  
       1) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy,  
       2) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego 
           do zapobieżenia. 
       3) zmiany stawki podatku VAT – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub 
           podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów.   
4.  Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia …….2018r. i ogłoszeniu o zamówieniu na   

usługę społeczną. 
5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków wynikających  
      z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej, pisemnej zgody.  
6.   Strony mają obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu   

postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.  
7.   Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
      
           Załączniki do umowy 

1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną 
2. Oferta Wykonawcy 

 
 
                WYKONAWCA                                                                                               ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 

 
Akceptacja tre ści umowy odbywa si ę przez zło żenie oświadczenia na formularzu oferty. 


