
Załącznik nr 4 do OZUS  
  
Nr postępowania: ZP/63/019/U/20         
                                     

WZÓR UMOWY USŁUGI 
zawarta w dniu  ………  2020 
pomiędzy:  
Politechniką Gdańską, Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej z siedzibą w Gdańsku,  
ul. Narutowicza 11/12, NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620  
reprezentowaną przez:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 
 
a………………………………………………..z siedzibą w………………………………………………………… 
NIP:……………...…………………………………..REGON:……………………………………………………… 
KRS/CEIDG:………………………………………………………………………………….………………………. 
reprezentowanych przez:…………………………………………………………………..………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
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 2019 r. poz. 
1843), zwanej dalej „ustawą Pzp” została zawarta niniejsza umowa, o następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi restauracyjnej dla uczestników międzynarodowej 
konferencji naukowej „ERPOS 2020” dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
Politechniki Gdańskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który określa załącznik nr 1 do 
ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną, zwanego dalej „OZUS”. oraz oferta z dnia ........ złożona 
przez Wykonawcę, stanowiące integralną część niniejszej umowy., 
 

§ 2 
TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 
1. Termin realizacji zamówienia: 14 lipca 2020 roku (wtorek), godz. 19:00 - 22:00. 
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest restauracja/sala restauracyjna/* …………………………… 
3. Wykonawca oświadcza, że zapewni restaurację/salę restauracyjną z obsługą na maksymalnie 200 

osób, dostosowaną do podawania posiłków, posiadającą zaplecze gastronomiczne, gwarantującą 
prawidłową realizację usługi, zgodnie z ogłoszeniem i ofertą wykonawcy z dnia …………………. roku. 

4. Przewidywana liczba uczestników konferencji - minimum 90 osób, z możliwością zwiększenia do 200 
osób. 

5. Strony przewidują możliwość zmniejszenia minimalnej ilości uczestników, zgodnie z poniższym 
wyszczególnieniem: 

1) od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 r. - o 20%, 
2) od 01.04.2019 r. do 30.04.2020 r. - o 10%, 
3) od 01.05.2020 r. do 15.06.2020 r. - o 5%, 
4) od 16.06.2020 r . - brak możliwości zmniejszenia minimalnej ilości uczestników, 
5) Brak możliwości bezkosztowej anulacji całego wydarzenia od dnia podpisania umowy. 

6. Zamawiający doręczy Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną zgłoszenie, dotyczące ilości 
uczestników najpóźniej 14 dni przed terminem realizacji zamówienia. 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE 
 

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). 

 

*niepotrzebne skreślić 



3. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez wykonawcę po wykonaniu usługi określająca 
należność wynikającą z rzeczywistej liczby zrealizowanych usług. 
 

§ 4 
FINANSOWANIE 

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

należność wynikającą z rzeczywistej liczby zrealizowanych usług.  
2. Na fakturze powinna być wyszczególniona cena netto usługi, ilość, wartość netto, podatek VAT  

i wartość brutto. 
3. Zapłata za fakturę będzie dokonywana każdorazowo po wykonanej usłudze na konto WYKONAWCY: 

……………………………………………………………………, wskazane w wykazie podmiotów 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy  
o podatku od towarów i usług, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury.   

4. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

§ 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: 

1) za opóźnienie w realizacji usługi w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia  w 
realizacji przedmiotu umowy, 

2) za niezrealizowanie umowy z należytą starannością lub za naruszenie postanowień umowy w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy za każde naruszenie, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.   

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 
stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 
145 ust. 1 ustawy PZP w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej 
umowy.   

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

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 
6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

 
§ 6 

POZOSTAŁE WARUNKI WYKONANIA USŁUGI 
 
1. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, do kontaktów z WYKONAWCĄ,   
      ZAMAWIAJĄCY wyznacza:  
      …………………………………..…, tel. ……………………., e-mail: ……………………………………… 
      a WYKONAWCA wyznacza:  
     ...................................................,   tel. …………………….., e-mail: …………………………………….. 
2. O każdej zmianie wyznaczonych osób ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA niezwłocznie powiadomią 

się wzajemnie.  
3. Dane osobowe osób wskazanych 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 administratorami swoich danych 
osobowych wzajemnie sobie udostępnionych. 

 

§ 7 
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. 
 



                    ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
 
 
 
 

    ……………………………………..…..                                …………..…………………………… 


