
 
 
 

UMOWA 
na świadczenie usług cateringowych i restauracyjnych na potrzeby Biura Rektora 

Politechniki Gdańskiej 
 

Nr postępowania: ZP/261/055/U/2018 
 
Zawarta w dniu ................................................ w Gdańsku pomiędzy: 
 
Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 
NIP: 584-020-35-93; REGON: 000001620 
reprezentowaną na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: 
………………………………………….  - ………………………………… 
 
zwaną dalej Zamawiającym,  
 
oraz 
 
…………………………………………….……. z siedzibą w ………… przy ulicy 
……………………………..………, KRS /CEIDG…………….  
NIP: …………. REGON: ………….. 
reprezentowaną przez: 
1. ………………………. 
2. ……………………….. 
 
zwaną dalej Wykonawcą, 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy 
Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwaną dalej ustawą PZP. 

 
§1  Przedmiot umowy 

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

Rektora Politechniki Gdańskiej.  

2. Szczegółowy zakres usługi określa Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik 

Nr 2 – Formularz cenowy.  

3. Załączniki oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część umowy. 

 
§2  Termin i miejsce wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy sukcesywnie w ciągu 12 m-cy od dnia 

zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty umownej. 

2. Usługi cateringowe będą świadczone na terenie Politechniki Gdańskiej lub w innych miejscach na 

terenie miasta Gdańska, każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Usługi restauracyjne świadczone będą we wskazanym przez Wykonawcę lokalu (§4 ust. 6 niniejszej 

umowy) - który określa Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

 
§3  Warunki realizacji 

1. Usługi cateringowe i restauracyjne, będą zlecane przez Zamawiającego w formie zleceń 

szczegółowych i uzgadniane z Wykonawcą w terminie: 

- w przypadku zestawów II - VIII - najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowaną datą realizacji 

zamówienia, 

- w przypadku zestawów I, IX, X - najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną datą realizacji 

zamówienia, 

- w przypadku zestawów XI- XVI - najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą realizacji 

zamówienia, 

- w przypadku zestawów XVII - XVIII - do 20 zamawianych porcji najpóźniej na 2 dni robocze, zaś 

w przypadku powyżej 20 porcji najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą realizacji 

zamówienia. 



 
 
 

2. Szacowana liczba porcji poszczególnych zestawów podana jest w formularzu cenowym stanowiącym 

Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega, iż podana w formularzu cenowym liczba porcji nie jest wiążąca. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w całości,  

tj. w ilościach wskazanych w formularzu cenowym w pozycjach zamówienia podstawowego, 

a Wykonawcy nie będzie wówczas przysługiwało żadne roszczenie z tego tytułu. Jednocześnie 

Zamawiający planuje zrealizować min. 50% wielkości zamówienia podstawowego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakupu poszczególnych usług (w ramach prawa 

opcji), na które będzie większe od szacowanego w zamówieniu podstawowym zapotrzebowanie, przy 

zachowaniu cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie oraz nie przekraczając 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę zamówionych i wydanych zestawów.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującej zwiększenie 

przedmiotu umowy w ilościach określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

umowy.  

8. Cena jednostkowa dla prawa opcji jest taka sama jak cena dla zamówienia podstawowego. 

9. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane w terminach określonych w § 3 niniejszej umowy, 

na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy 

z zachowaniem należytej staranności, zabezpieczając wysoki poziom usług. 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) estetyczne podanie dań, dodatków wraz z dostawą (w przypadku usługi cateringowej) przez 

sprawną i fachową obsługę, przygotowanych  z produktów świeżych i najwyższej jakości,  

2) w przypadku usługi cateringowej - zapewnienie niezbędnego sprzętu, stołów, krzeseł, nakryć 

stołowych i ich dekoracji, naczyń szklanych i porcelanowych oraz sztućców w wystarczającej 

ilości dostosowanej do liczby uczestników, a także transportu oraz obsługi kelnerskiej (dla 

spotkań powyżej 15 osób), 

3) w przypadku usługi restauracyjnej - zapewnienie lokalu w odległości do 1000 m od Gmachu 

Głównego Politechniki Gdańskiej, posiadającego zaplecze gastronomiczne zapewniające 

możliwość wydawania w ciągu dnia ok. 500 posiłków oraz zapewnienie co najmniej 50 miejsc 

siedzących przy stolikach z możliwością konsumpcji posiłku na miejscu (miejsca siedzące na 

jednej sali lub w kilku mniejszych salach, lecz na jednym poziomie); lokal w którym będzie 

prowadzona usługa restauracyjna będzie dysponował odpowiednią przestrzenią dla gości. 

4) przy składaniu zleceń szczegółowych, przedkładanie Zamawiającemu aktualnych propozycji 

uzupełnienia zestawów dań o produkty „sezonowe”, bądź nowo wprowadzonych do menu, celem 

ich wykorzystania (bez zmiany wynagrodzenia), 

5) przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bhp, p.poż., oraz wewnętrznych 

przepisów jednostek, na terenie których będą świadczone usługi, 

6) przestrzeganie obowiązku wywozu odpadów technologicznych, komunalnych w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach lub workach.  

12. Dla usługi cateringowej Wykonawca będzie miał możliwość korzystania z udostępnionych przez 

Zamawiającego pomieszczeń. 

13. Wszystkie koszty niezbędne do przygotowania i wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

 

 

§4  Pozostałe warunki umowy 

1. Usługi cateringowe i restauracyjne realizowane będą na podstawie telefonicznych lub mailowych 

zleceń Zamawiającego i wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 

2. Usługi cateringowe będą każdorazowo zlecane w formie zleceń szczegółowych, w których zostaną 

określone: miejsce, termin świadczenia usługi, liczba osób objętych zleceniem, szczegółowe menu, 

charakter, forma przyjęcia i rodzaj dekoracji stołów.  



 
 
 

3. Osobą do współpracy ze strony Zamawiającego, odpowiedzialną za dokonywanie zleceń 

szczegółowych, przeprowadzenia czynności odbioru realizacji zleceń szczegółowych oraz do 

wszelkich kontaktów w sprawie realizacji umowy jest: ………………………., tel. …………….   

4. Osobą do współpracy ze strony Wykonawcy, oraz odpowiedzialną za przyjmowanie i realizację umowy  

i zleceń szczegółowych jest: ………, tel. …….., e-mail……….. 

5. Zlecenie zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Wykonawcę osobie wskazanej do kontaktu ze 

strony Zamawiającego, w formie telefonicznej oraz pocztą elektroniczną. 

6. Lokalem zaproponowanym przez Wykonawcę, w którym będą świadczone usługi restauracyjne, jest 

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

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

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

7. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, Strony niezwłocznie 

powiadomią się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają 

stronę zobowiązaną. 

8. Zamawiający ma prawo kontroli stanu przygotowania każdorazowej usługi będącej przedmiotem 

niniejszej umowy na 1 dzień przed terminem jej realizacji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu do 10-go dnia każdego miesiąca 

raportu z wykonania umowy. W raporcie wyszczególnione będzie: data wykonania usług, ilość i rodzaj 

wykorzystanych zestawów, wartość usług w danym miesiącu. 

 

§5  Przyjęcie odpowiedzialności 

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za jakość i sposób wykonania usług przez osoby 

wykonujące prace w jego imieniu.  

2. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego 

z tytułu szkód zaistniałych w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz od 

następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a także za wszelkie szkody 

powstałe przy wykonywaniu czynności, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wynikłe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności objętej 

umową i ponosi ryzyko wynikające z tego tytułu. Wyklucza się odpowiedzialność Zamawiającego za 

zobowiązania wynikające z zawartych przez Wykonawcę umów z osobami trzecimi (personel 

Wykonawcy). 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności na kwotę 1 000 000 złotych. Ubezpieczenie obejmuje 

odpowiedzialność z tytułu szkody spowodowanej przeniesieniem chorób zakaźnych oraz zatruć 

pokarmowych na kwotę 500 000 złotych. Wykonawca oświadcza, że polisa ubezpieczeniowa, o której 

mowa powyżej jest ważna na dzień zawarcia umowy i będzie ważna przez cały okres jej 

obowiązywania. Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.  

 
§6  Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie ……….  (słownie ……….). 

2.  Za wykonanie przedmiotu umowy w ramach prawa opcji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie brutto w kwocie ………. (słownie ………… ). 

3. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone zgodnie 

z zakresem każdorazowego zlecenia szczegółowego Zamawiającego. Podstawą obliczenia 

wynagrodzenia Wykonawcy są ceny określone w Załączniku Nr 2 – Formularz cenowy. Zlecenia będą 

udzielane do wyczerpania kwoty, za realizację przedmiotu umowy o której mowa ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu.  

4. Ceny jednostkowe ustalone w Formularzu cenowym mają charakter ryczałtu i obejmują koszty 

wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania i prawidłowej realizacji niniejszej umowy nawet, 

jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione.  

5. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych  



 
 
 

z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie 

niezależnych, nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania 

niniejszej Umowy.  

6. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po każdej usłudze, określająca 

należność wynikającą z rzeczywistej liczby zrealizowanych usług. 

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

i wartość brutto. 

8. Termin zapłaty wynosi 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

 
§7  Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Za opóźnienie w wykonaniu zlecenia szczegółowego zgodnie z §3 niniejszej umowy Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto danego zlecenia szczegółowego.  

2. Za nienależyte wykonanie zlecenia szczegółowego w zakresie określonym w §1 niniejszej umowy 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto danego zlecenia szczegółowego. 

3. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Pzp, za odstąpienie od umowy przez 

którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny tego odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę 

umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 i 2 niezrealizowanej części 

umowy. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo dwukrotnych 

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

Wykonawcę należycie, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem na 

przyszłość z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo 

dochodzenia odszkodowania przenoszącego karę umowną na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
 

§8  Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w Umowie:  

1.1. zmiany terminu realizacji - termin realizacji przedmiotu umowy ustalony w Umowie może 

ulec przedłużeniu w przypadku, gdy w terminie wskazanym w § 2 ust 1  nin. Umowy nie 

zostanie wykorzystana wartość umowy brutto łącznie z zamówieniem objętym prawem 

opcji, określona w § 6 ust. 1 i 2 nin. Umowy (wynagrodzenie brutto); w takim przypadku 

strony mogą przedłużyć termin realizacji Umowy,  

1.2. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) – wysokość wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1  i 

2 nin. Umowy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku 

VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów;  

1.3.  zmiany osób reprezentujących strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 

okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne);  

1.4. zmiany danych teleadresowych zapisanych w Umowie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Dane osób wskazane w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu 

realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie 

sobie udostępnionych.  



 
 
 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

5. Oferta Wykonawcy oraz ogłoszenie o zamówieniu są integralną częścią Umowy. 

6. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności 

ani przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

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

według prawa polskiego. 

8. Przez dni robocze Zamawiającego, Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

9. Strony mają obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, 

a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

10. Warunki realizacji zamówienia w ramach prawa opcji będą takie same, jak w ramach realizacji 

zamówienia podstawowego. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego 

i jednym dla Wykonawcy. 

 
 

 WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄC 
 
Załączniki: 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz cenowy 

3. Kopia polisy 

4. Ogłoszenie o zamówieniu 

5. Oferta Wykonawcy z dnia ………………. 


