Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY
na sukcesywne wykonanie usługi cateringowej
zawarta w dniu …………………. w Warszawie,
pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. świrki i Wigury 61, 02-091
Warszawa, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, zwanym dalej
w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1 ......................................... – ...........................................................................................;
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy
..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….. wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............................................. ..........
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...............,
zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:
1 ...............................
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod
firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................,
posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod
firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................,
posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
oraz
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą działającym pod
firmą .............................. z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................,
posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w
.................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP:
………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu o symbolu FS156, pn. „Rozwój kompetencji
zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i połoŜnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane
przez WUM”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy o dofinansowanie nr
POWR.05.04.00-00-0028/15-00.

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych (zwanych dalej
„usługami”) polegających na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych oraz
obiadu dwudaniowego dla uczestników kursów realizowanych w ramach projektu pn.
„Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i połoŜnych poprzez
kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”……………
- zgodnie z ofertą z dnia ……….2017 r., na którą składa się Załącznik nr 1 do umowy
(Formularz ofertowy).
2. Miejsce wykonania usługi: …………………………………………….
3. Termin wykonania usługi: sukcesywnie, ……………………………………….
4. Planowana łączna liczba dni szkoleniowych: ………….
5. Przewidywana liczba uczestników jednej grupy szkoleniowej: ………………
6.

Forma cateringu: szwedzki stół; obsługa przerw kawowych w godzinach: 09:00 – 15:30
oraz obiad dwudaniowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wprowadzenia zmian w terminach kursu, a takŜe
moŜliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy stosownie do ostatecznej liczby
uczestników kursu, która będzie moŜliwa do ustalenia po zakończeniu przez
Zamawiającego procesu rekrutacji, przy czym o zmianie Zamawiający powiadomi
Wykonawcę w formie pisemnej, nie później niŜ na 7 dni przed realizacją usługi
cateringowej.
8. W przypadku braku moŜliwości zawarcia umowy przed datą świadczenia pierwszej usługi
cateringowej, Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia zakresu przedmiotu
umowy.
§ 2.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca gwarantuje wykonywanie usług cateringowych na najwyŜszym poziomie, tj.:
1) dostarczane produkty Ŝywnościowe będą świeŜe, będą przyrządzone tego samego dnia
co świadczenie usług cateringowych, a napoje gorące będą posiadać odpowiednią
temperaturę w momencie podania;
2) mieszanka słodkich i słonych przekąsek będzie dostarczona i rozłoŜona na tacach lub
porcelanowych talerzach;
3) zastawa będzie czysta, nieuszkodzona (nie wyszczerbiona itp.) i wysterylizowana
(takŜe termosy) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca zapewni:
1) całodniowy serwis, będący w gotowości od godziny 09:00 do godziny 15:30;
2) uzupełnianie na bieŜąco przekąsek, kawy, herbaty oraz dodatków;
3) talerze, sztućce i zastawę do napojów, serwetki, koszyczki na herbatę i cukier
w saszetkach;
4) sprzęt do zagotowania wody, termosy do wody na herbatę i termosy z kawą –
w liczbie zabezpieczonej proporcjonalnie do liczby uczestników szkolenia;
5) bielizna gastronomiczna będzie czysta, nieuszkodzona i wysterylizowana, zgodnie z
obowiązującymi przepisami (stoły zapewnia Zamawiający);
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6) transport i obsługę (dostarczenie koszy na śmieci, sprzątnięcie pomieszczenia
i wywiezienie śmieci po zakończeniu usługi);
7) dostarczenie dwudaniowego obiadu.
§ 3.
Warunki realizacji umowy
1.

Strony ustalą menu w oparciu o propozycje przedstawione przez Wykonawcę w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie zmianę menu w uzgodnieniu z Wykonawcą nie później niŜ
na 2 dni przed terminem wykonania usługi.

2.

Nie później niŜ na 7 dni przed terminem wykonania usługi Zamawiający potwierdzi
miejsce wykonania usługi i przewidywaną liczbę uczestników, a Wykonawca
niezwłocznie potwierdzi przyjęcie zlecenia.

3.

Nie później niŜ na 2 dni przed terminem wykonania usługi strony umowy uzgodnią czas
niezbędny na przygotowanie cateringu i posprzątanie po usłudze.
§ 4.
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

1. Zamawiający

wskazuje
………………….
,
tel.
……………,
e-mail:
…………………… do kontaktów z Wykonawcą, dokonywania uzgodnień i
kaŜdorazowego potwierdzania wykonania usług.

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:
…………………….., tel. ……………, e-mail: ……………………
§ 5.
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, Ŝe Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie do wysokości: ………. zł brutto (słownie: ………….
złotych).
2. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość niewykorzystania zamówienia w zakresie
ilościowym i wartościowym przedmiotu zamówienia. Wykonawcy w takim przypadku nie
będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez
Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub
wartościowym.
3. Wykonawca otrzyma zapłatę za faktycznie zrealizowane usługi cateringowe, zgodnie z
ofertą Wykonawcy, tj. z tytułu obsługi jednego dnia szkoleniowego - w kwocie …… zł
brutto (słownie: ………….. złotych).
4. Wynagrodzenie brutto za usługi, o których mowa w ust. 1 i 3 nie moŜe ulec zwiększeniu
w czasie realizacji umowy.
5. Cena wskazana w ust. 1 i 3 pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z
realizacją przedmiotu umowy.
6. Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U., poz. 915 ze zm.).
§ 6.
Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty naleŜności za wykonanie przedmiotu
umowy określonego w § 1, po zakończeniu wykonania kaŜdorazowej usługi, w terminie do
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30 dni od daty złoŜenia w Kancelarii Zamawiającego, ul. świrki i Wigury 61, 02-091
Warszawa, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, po potwierdzeniu
przez przedstawiciela Zamawiającego, Ŝe usługa została wykonana naleŜycie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 1, nie
później niŜ do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została
wykonana. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie.
3. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………Za
dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3)
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (D.U. 2016,
poz. 684 j.t).
5. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy naleŜności określonej w umowie. JeŜeli naleŜność
naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyŜszy cenę uzgodnioną w § 5 ust. 3,
Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się
do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.
§ 7.
Kary umowne
1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych świadczonych usług (w
tym w zakresie: składników menu, ich zgodności z zamówieniem, świeŜości i estetyki
podawanych produktów, zapewnienia odpowiedniej temperatury napojów gorących itp.,
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo stosownego obniŜenia wynagrodzenia
naleŜnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Kwotę obniŜenia oblicza
się na podstawie cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do umowy. ObniŜenia
dokonuje się poprzez potrącenie kwoty obniŜenia z kwoty przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3.
2. NiezaleŜnie od kwoty obniŜenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nienaleŜytego wykonania
usługi, za kaŜde uchybienie w stosunku do wymagań zawartych w § 2 w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 3.
3. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kwoty obniŜenia i kwoty naliczonych kar
umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji zamówienia lub
kolejnych zamówień.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w
wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn nieleŜących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
6. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy
wartość kar umownych jest niŜsza niŜ wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń
jest moŜliwe jedynie do wartości powstałej szkody.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie istotnego naruszenia
przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej umowie kaŜdorazowo w
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terminie 7 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego informacji o takim naruszeniu, nie
dłuŜej jednak niŜ do końca obowiązywania umowy, zgodnie z § 1 ust. 3.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie wykonać przedmiotu umowy lub
wykonuje go w sposób nienaleŜyty, Zamawiający moŜe powierzyć wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy innemu wykonawcy, na ryzyko i koszt dotychczasowego Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty i wydatki poniesione na
wykonanie przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia przedstawienia odpowiedniego
Ŝądania.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez
Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa
polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny, z zastrzeŜeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy a załączonymi
dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo w zakresie, w
jakim umowa jest w stanie to określić.
5. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w
drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących
Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego.
WYKONAWCA

egzemplarzach, jednym

dla

ZAMAWIAJĄCY
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