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Załącznik nr 8 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

zawarta w Olsztynie w dniu ………………. r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, 

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762), 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz – dr inż. Aleksander Socha 

a 

firmą  

.................................................................... z siedzibą ……….. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………., Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. 

NIP: ............................. , REGON: ......................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

.........................-  ............................... 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 138 o 

Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579)  

nr 362/2017/US/DZP. 

 

§1 

Przedmiot umowy oraz obowiązki Wykonawcy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług cateringu dietetycznego  

w ramach projektu Preludium realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w 

Olsztynie. 

2. Integralną częścią umowy jest ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy. 

3. Liczba osób, dla których będzie świadczona usługa wynosi 34 osoby. Ostateczną liczbę 

osób, z podziałem na grupy wiekowe oraz diety Zamawiający przekaże Wykonawcy na 5 

dni przed terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. Liczba uczestników może 

ulec zmniejszeniu. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 

ofertą oraz wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu.   

5. Przedstawione przez Zamawiającego menu jest wiążące i niedopuszczalnym jest 

wprowadzenie w nim jakichkolwiek zmian bez wcześniejszego uzgodnienia ich z 

Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać posiłki zgodnie z 

zaplanowanym jadłospisem. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/9_lipca
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6. Wykonawca zapewni świeże posiłki, które będą charakteryzowały się wysoką jakością 

odżywczą. 

7. Wykonawca dostarczy posiłki w nieuszkodzonych opakowaniach gwarantujących 

zachowanie wysokiej jakości potraw, wraz z instrukcją przygotowania posiłku do 

spożycia. 

8. Wykonawca dostarczy posiłki na cały dzień w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

na terenie Olsztyna i okolic (do 10 km poza granicami administracyjnymi miasta) 

najpóźniej do godziny 7:00 rano. 

9. Wykonawca odbierze następnego dnia niespożyte części 5 posiłków podczas dostarczania 

nowego zestawu posiłków na dany dzień. Ponadto wykona fotografie niespożytych części 

każdego posiłku osobno, wraz z przyrządem pomiarowym (linijką) oraz oceni wagę 

niespożytych części każdego z 5 posiłków. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 

 §2 

Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę przez okres 4 tygodni (od poniedziałku 

do niedzieli). 

2. Rozpoczęcie świadczenia usługi – październik 2017 r. Zamawiający ustali z Wykonawcą 

ostateczny termin realizacji zamówienia na co najmniej 7 dni roboczych przed datą 

rozpoczęcia świadczenia usługi. 

3. Miejscem wykonywania usługi będzie: miejsca zamieszkania osób biorących udział w 

projekcie Preludium – miasto Olsztyn oraz do 10 km poza granicami administracyjnymi 

miasta Olsztyn. Zamawiający poda Wykonawcy dokładne adresy 5 dni przed terminem 

rozpoczęcia świadczenia usługi. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………………….., tel. …………….. 

5. Przedstawiciel Wykonawcy: …………………………………………, tel. …………….. 

6. Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

podpisanym przez obie Strony, zawierającym całkowity koszt wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie z liczbą faktycznie wykorzystanych usług cateringowych oraz cen 

jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.  

 

§3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, na podstawie którego Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Wynagrodzenie brutto: …………………… PLN w tym  obowiązujący podatek VAT 

(słownie:………………………………………………………………………………….) 

2. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykorzystanych usług cateringowych, 

według cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

3. Podane w ofercie ceny jednostkowe brutto nie będą podlegały zmianom w trakcie trwania 

niniejszej umowy. 

4. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy na podstawie 
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wystawionej faktury. 

6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu 

odbioru przedmiotu umowy. 

7. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. W protokole Wykonawca wskaże liczbę faktycznie wykorzystanych 

usług cateringowych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres 

wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

9. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę,  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty 

uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia 

faktury w sposób niezgodny z ust. 6 i 7. 

 

§4 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, pomniejszonego o wynagrodzenie  

brutto wypłacone już Wykonawcy za usługi cateringowe, które Zamawiający przyjął 

bez zastrzeżeń, 

b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu 

umowy określonego w §2 ust. 2 w wysokości 1%  wynagrodzenia określonego w §3 

ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia, 

c) za zaprzestanie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie 

określonym w §2 ust. 1 – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, 

pomniejszonego o wynagrodzenie brutto wypłacone już Wykonawcy za usługi 

cateringowe, które do tej pory wykonał. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym  

w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za 

opóźnienia w wysokości ustawowej. 

3.  Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1. 

4.  Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za 

szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§5 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności – (brak minimalnej ilości osób 

zakwalifikowanych do projektu Preludium) powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
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W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy, 

b) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej 

umowy, w szczególności w razie: 

 nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w terminie 

określonym w §2 ust. 2, 

 zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie 

określonym w §2 ust. 1. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 b) Zamawiający może wykonać 

prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający może wykonać częściowe prawo odstąpienia na zasadach określonych w 

ust. 1 – 3.  

§6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Zawisza 


