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Umowa zawarta w dniu ........................ , pomiędzy: 
  
Akademią Pomorską w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, którą reprezentuje: 
 
………………………………………………………………………zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM 
 
a......................................................... z siedzibą w  …….…...........   reprezentowanym przez:  
 
.............................................................. zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania 
o zamówienie publiczne prowadzonego  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp Strony 
uzgodniły, co następuje: 
 
 
§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby projektu  POWR.03.01.00-
00-T.182/13 pn. „Wiedzieć, umieć, chcieć”  zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz ofertą z dnia ................... złożoną przez Wykonawcę.  
2. Usługa będzie dotyczyła usługi cateringowej w postaci: ………………………………………………………………. 
 3.Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest………tel……..e-mail……. 
4.Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest………tel……..e-mail……. 
5. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 
wzajemnie.  
 
§ 2 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: ……………………………… ………………………………………….. 
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest ……………………………...….. ………………………………..  
 
§ 3 
WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą z dnia ..................... złożoną przez Wykonawcę, 
stanowiącą załącznik do umowy i będącą jej integralną częścią, ustala się wynagrodzenie w kwocie 
brutto: ……………………………………zł  słownie złotych: (…………………………………………………………….……… )  
2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu 
realizacji przedmiotu umowy dla rzeczywistej liczby osób objętych usługą cateringową.  
3. Ostateczna kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy zostanie określona z 
uwzględnieniem faktycznej liczby osób objętych usługą cateringową, na minimum 7 dni przed 
planowanym wydarzeniem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku mniejszej liczby osób objętych usługą 
cateringową niż planowana, kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 zostanie proporcjonalnie 
obniżona.  
 
§ 4 
FINANSOWANIE 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę umowną, zgodnie z ofertą z dnia ………….…….. r. stanowiącą 
załącznik do umowy i będący jej integralną częścią.  
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2. Faktura wystawiona będzie po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu niniejszej umowy bez 
zastrzeżeń.  
3. Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 21 dni od daty jej dostarczenia 
Zamawiającemu, na konto Wykonawcy.  
4. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
5. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie za wykonaną usługę, jednak nie częściej, niż raz na 
kwartał. 
 
§5 
KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają następujące kary umowne:  
- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.  
2. 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 z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907) - w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.  
3. Każdej ze stron będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak 
również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  
 
  

§ 6 
ZMIANY UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na poniższych warunkach: 
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, 
wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, 
-  w przypadku wystąpienia siły wyższej ( tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski 

żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa 
globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie 
umownym lub powodującej zmianę jej zakresu.  

 - w przypadku działań osób trzecich, uniemożliwiających terminowego wykonania zamówienia, które 
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

 - zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacja finansowa, zdolności płatnicze lub warunki 
organizacyjne, nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy lub z powodu siły wyższej, 

 
Powyższe zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 
 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu 
cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) nie stanowią inaczej, a ewentualne spory między stronami będą 
rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie bez jego zgody.  
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3. Strony wiążą również inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia ........................... i 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem art.144 
ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

ze zmianami)  
5. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy, 
związanych z realizowanym przedmiotem niniejszej umowy.  
6. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  
 
  
  
WYKONAWCA                                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY  
 
 
 
Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu 
ofertowym  
 
 


