
Załącznik nr 3 

UMOWA nr ZP/ 84 /WETI/19 (wzór) 

 

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 na mocy pełnomocnictwa Rektora przez: 

 

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

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  

a ………………………… 

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

 

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

zwaną dalej WYKONAWCĄ, 

który wyłoniony został w postępowaniu na sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych dla Wydziału 

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i Działu Spraw Studenckich  Politechniki Gdańskiej,  

nr postępowania, ZP/…./WETI/19 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych dla Wydziału WETI  i Działu Spraw 

Studenckich Politechniki Gdańskiej zgodnie z wyszczególnieniem:  

L.p. Opis Ilość szacunkowa 

1. Posiłek 4-daniowy: 

- zupa/przystawka(250ml) 

- danie mięsne lub rybne (150g) 

- ziemniaki 

- zestaw surówek 

- napoje do wyboru 

 

 

2010 

3. 

 

Przerwa kawowa : 

- kawa, herbata,  sok 

- woda mineralna 

- kruche ciasteczka – 4 rodzaje – (15dag /osobę) 

 

5700 

4. Zimne przekąski:  

- kanapki – 5 szt./osobę 

- pieczywo – 3 szt./osobę 

- sałatka grecka – 100g/osobę 

- sałatka z mięsem – 100g/osobę 

- koreczki serowe – 5 szt/osobę 

- kawa, herbata, napoje /woda, soki/ 

- ciasto, owoce /banan, kiwi, jabłko/ 

 

 

 

 

825 

5. Ciepłe przekąski:  

- barszcz czerwony – 1 porcja/os. 

- pierogi z mięsem/kapustą i grzybami – 3 szt/os. 

- paszteciki/krokiety – 3 szt./os. 

- pieczona ryba – 100 g/os. 

- Zapiekane ziemniaki – 100 g/os. 

 

 

 

 

900 



- warzywa na parze – 100 g/os. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że zapewni salę restauracyjną z obsługą na min. 70 osób, dostosowaną do 

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

z ogłoszeniem i ofertą Wykonawcy z dnia……………….. 

3.Usługi restauracyjne realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

4. Usługi realizowane będą na podstawie telefonicznych lub mailowych zleceń Zamawiającego i wynikać będą z 

bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 

5. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, każdorazowo, ilość uczestników: 

    - w przypadku posiłków  4 - daniowych  najpóźniej  1 dzień przed planowaną realizacją zamówienia – dla grup 

do 10 osób 

    - w przypadku obsługi uczestników konferencji, spotkań  najpóźniej 1 tydzień przed planowaną realizacją 

zamówienia – dla  grup  powyżej 10 osób. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia 

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

posiłków  będzie wynikać z liczby zgłoszonych uczestników. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakupu poszczególnych usług, przekraczając ilości określone w 

formularzu  cenowym, na które będzie większe od szacowanego zapotrzebowanie, przy zachowaniu cen 

jednostkowych określonych przez Wykonawcę w ofercie oraz nie przekraczając wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

8. W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu zamówienia (ilości poszczególnych rodzajów 

posiłków), spowodowanym zwiększonym zapotrzebowaniem, Zamawiający skorzysta z prawa opcji w 

wysokości do 30% zamówienia podstawowego.  

9. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane po wykonaniu zamówienia podstawowego, tj. 

wykorzystaniu całej kwoty wynagrodzenia umownego przeznaczonej na realizację zamówienia 

podstawowego. 

10. Zamówienia w ramach prawa opcji będą realizowane na takich samych warunkach, jak zamówienie 

podstawowe, w cenach zamówienia podstawowego.  

11. Maksymalne wynagrodzenie umowne brutto, wraz z opcją do 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 zgłoszonych przez Zamawiającego, w 

trakcie trwania umowy, uczestników. 

§ 2 

Miejsce i termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Miejscem realizacji przedmiotu umowy będzie: 

siedziba Wykonawcy  ( lokal na terenie campusu PG lub w jego pobliżu) adres:  

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

2.Realizacja usług następować będzie sukcesywnie w ciągu 12 m-cy od dnia zawarcia umowy 
z możliwością przedłużenia terminu realizacji umowy o dalsze 6 m-cy w przypadku: 

a) niezrealizowania kwoty umownej zamówienia podstawowego 
b) wykorzystania  prawa opcji do 30% zamówienia podstawowego 

 

§ 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 restauracyjnych łącznie z zamówieniem w 
ramach prawa opcji wynosi:   
 



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

 w tym: 

1) wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług restauracyjnych w ramach zamówienia podstawowego wynosi: 
brutto ……………………zł,(słownie: …………………………….zł), 

2) wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług restauracyjnych w ramach prawa opcji wynosi:  
brutto …………………………zł,(słownie:  …………………………………………zł), 

      zgodnie z ofertą WYKONAWCY  z dnia ……………………r. 

3. Rzeczywiste wynagrodzenie umowne brutto będzie wynikało z liczby zrealizowanych usług. 
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. Strony ustalają następujące ceny brutto za poszczególne usługi: 

    - posiłek 4-daniowy –  ……….zł 

    - przerwa kawowa –   ………  zł 

    - zimne przekąski –    ………..zł 

    - ciepłe przekąski --  …………zł 

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, wartość netto, podatek  VAT i wartość brutto. 

8. Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 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 art. 6 ust. 1 lit. 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 każdorazowego zlecenia 
ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 100 zł. 
3.W przypadku gdy WYKONAWCA rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo 3-krotnego 
zgłoszenia uwag na piśmie w zakresie wykonywania umowy, umowa nadal nie będzie wykonywana przez 
WYKONAWCĘ z należytą starannością i rzetelnością, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do odstąpienia od 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości 10 %  wartości brutto 
umowy. 
4.  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. 
5. Dochodzenie kary umownej za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kary umownej za odstąpienie. 



6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar 
umownych lub powstanie z innego tytułu, na zasadach ogólnych KC. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 
8. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

 

§ 6 

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

2. Zamawiający przewiduje możliwość  istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

    stosunku do treści oferty, dotyczących:  terminu realizacji umowy  

Zamawiający zastrzega możliwość  przedłużenia terminu realizacji umowy o dalsze 6 m-cy w przypadku: 
a)niezrealizowania kwoty umownej zamówienia podstawowego w terminie 12 m-cy od daty zawarcia umowy 
b)wykorzystania  prawa opcji do 30% zamówienia podstawowego. 
3. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

przypadku zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1794) zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenie społeczne  lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. 

4.Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których 
wynikają w/w zmiany. 
5.Jeżeli, stosownie do ust. 3 pkt a) niniejszego paragrafu w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana 
ustawowej stawki podatku od towarów i usług, a zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. jego 
procentowego podwyższenia o wartość procentowego wzrostu stawki podatku od towarów i usług lub jego 
procentowego obniżenia o wartość procentowego obniżenia stawki podatku od towarów i usług. 
6.Z kolei w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt b) , Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych 
wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w 
zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) 
Wykonawcy.. 
7.Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

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

      9.  W sprawach spornych właściwym będzie Sąd w Gdańsku. 

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

 

 

 

      WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY 

 

 


