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Załącznik nr 5 do ogłoszenia  

PROJEKT  
UMOWA NR ZP/.........../2020 

    
zawarta w Słupsku w dniu ………………………….2020 r. pomiędzy: 
 
Akademią Pomorską w Słupsku,  
ul. Arciszewskiego 22a  
76-200 Słupsk  
NIP:  
reprezentowanym  przez: 

………………………………………………………………………zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

 ........................................................................ z siedzibą w ..................................................., 

NIP ..................................... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w ....................... dnia 

.......................... pod nr ........................... 

reprezentowanym przez: 

1.  ................................................... - ........................................................... 

2.  ................................................... - ........................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie ……………………….. 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ 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”   

2. Szczegółowy zakres umowy określa Załącznik nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz 

Załącznik nr 2 do umowy (oferta). 

§ 2 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: ……………………………… ………………………………………….. 
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest ……………………………...….. ………………………………..  

 

 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 
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1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się kwotę:  

brutto:  …………….zł (słownie złotych: ………………. 00/100), zwane dalej wynagrodzeniem. 

2. Wynagrodzenie wskazane w ustępie 1 powyżej, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający 

jest zobowiązany zapłacić za przedmiot umowy.  

3. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i 

sposobu realizacji przedmiotu umowy. 

4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji 

niniejszej umowy. 

5. 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. 

6. Faktura z tytułu realizacji usługi wystawiona będzie na po zakończeniu świadczenia usługi. 

7. Rozliczenie nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

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

§ 4 

WARUNKI REALIZACJI 

1. Wykonawca oświadcza, że zamawiane zestawy muszą być zgodne z podanymi w opisie 

przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do umowy. 

2. Posiłki będą podane zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia. 

§ 5 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody  

przekroczy wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do ich zapłaty w 

terminie 7 dni. 

§ 6 

PRZETWARZANIE DANYCH 
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1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje Wykonawcę, że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Akademia Pomorska w  Słupku z siedzibą:  

76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Akademii Pomorskiej w Słupsku jest Zenon Stanisławek, adres 

email inspektor@apsl.edu.pl 

3) dane osobowe Wykonawcy:  

a. przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

b. nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa, 

c. przechowywane będą przez okres 6 lat,  

4) Wykonawca posiada prawo:  

a. dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania,  

b. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane 

osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową realizacji umowy. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego, a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony wiążą także warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia ……………. 2020 r. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej. 

4. Osoby do kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy: 

a) po stronie Zamawiającego: . ……………………tel. ………….., e-mail: ………………… . 

b) po stronie Wykonawcy: . ……………………tel. ………….., e-mail: ………………… . 

5. O każdej zmianie wyznaczonych osób każda ze stron powiadomi niezwłocznie. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

Załącznik: 

1. opis przedmiotu zamówienia 

2. oferta Wykonawcy 
 

           WYKONAWCA                                                                                         ZAMAWIAJĄCY 
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