
 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

UMOWA nr ZP/23/WETI/19 

 

zawarta w dniu  …………………………………. roku w Gdańsku  

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską - Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela 

Narutowicza 11/12, Regon: 000001620   NIP: 584-020-35-93 

reprezentowaną przez: 

prof. dra hab. inż. Jerzego Wtorka– prof. zw.PG   Dziekana Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 

działającego na podstawie upoważnienia Rektora Politechniki Gdańskiej zwaną dalej „zamawiającym” 

a, 

………………………… z siedzibą w ……………………………. przy ulicy ………………………………, wpisaną do 

CEIDG/CIKRS, REGON:……………………., NIP:…………………… 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy „wykonawcą”, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 138o ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwaną dalej ustawą Pzp. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi restauracyjne na potrzeby  bankietu podczas spotkania 

ekspertów radiokomunikacji – IRACON  zgodnie z wyszczególnieniem:  

2. Wykonawca oświadcza, że zapewni salę restauracyjną z obsługą na 130 osób, dostosowaną do podawania 

posiłków, posiadającą zaplecze gastronomiczne, gwarantującą prawidłową realizację usługi, zgodnie z 

ogłoszeniem i ofertą wykonawcy z dnia……………….. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia 

w całości, to jest w ilościach wskazanych w tabeli w ust. 1 niniejszego paragrafu. Rzeczywista ilość będzie 

wynikać z liczby zgłoszonych uczestników na 7 dni przed imprezą. 

§ 2 

Miejsce i termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Miejscem realizacji przedmiotu umowy będzie: 

adres:  



 

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

2. Realizacja usługi: w dniu 05.09.2019 (czwartek) godz. 19:30-23:00. 
 

§ 3 

Wartość umowy i warunki płatności 

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 wynosi:   

brutto ………………………zł, (słownie: ……………………………………..zł);. 

3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez wykonawcę po  wykonaniu  usługi  określająca należność 

wynikającą z rzeczywistej liczby zrealizowanych usług. 

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. 

§ 4 

Pozostałe warunki wykonania umowy 

1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów 

z wykonawcą,  zamawiający wyznacza:  

………………………tel.:  ………………….  

a wykonawca wyznacza: 

………………………….tel. ………………………. 

2. O każdej zmianie wyznaczonych  osób zamawiający i wykonawca niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. 

Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną. 

3. Powyższe dane osobowe udostępniane są przez strony sobie wzajemnie, w celu realizacji umowy, na 

podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. poz.1000) o ochronie danych osobowych oraz na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. b), c), 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. 

§ 5 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością, a 
także chronić interesy zamawiającego w zakresie powierzonych sobie czynności. 

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną  za opóźnienie w realizacji  za każdą godzinę opóźnienia 
w wysokości 100 zł. 



 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie  7 dni od daty  powzięcia przez 
Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. 

4. Dochodzenie kary umownej za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kary umownej za odstąpienie. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar 
umownych lub powstanie z innego tytułu, na zasadach ogólnych KC. 

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

§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca bez zgody zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

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

4. W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 

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

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 


