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Załącznik nr 6 do ogłoszenia 

 

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 Uniwer-

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

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510884205 zwanym dalej „Zamawiającym”, którego repre-

zentuje: 

Rektor – prof. dr hab. Ryszard Górecki 

a 

firmą  

.................................................................... z siedzibą ……….. wpisaną do rejestru przedsię-

biorców 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 nr 34/2020/S/DZP realizowanego na podstawie art. 

138o Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zm.). 

§1  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na sukce-

sywnym świadczeniu usług noclegowych, restauracyjnych i cateringowych dla jednostek or-

ganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz innych usług pozosta-

jących w zakresie działalności Wykonawcy, wyspecyfikowanych w szczegółowym opisie przed-

miotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Usługa noclegowa obejmuje zapewnienie bazy noclegowej lub bazy noclegowej wraz z 

możliwością wyżywienia zgodnie z wybraną przez Zamawiającego opcją. 

3. W zleceniu Zamawiający określi przed planowanym zakwaterowaniem: termin, liczbę osób oraz 

zakres usługi, czyli liczbę pokoi i ich rodzaj.  

4. Świadczenie usług noclegowych będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania 

umowy na podstawie pojedynczego zlecenia Zamawiającego.  

5. W jednostkowym zleceniu usługi noclegowej Zamawiający określi termin, liczbę noclegów, 

miejsce oraz liczbę uczestników. 

6. Jednostkowe zlecenie usługi noclegowej (hotelarskiej) będzie składane zgodnie z poniższą zasa-

dą: 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/9_lipca
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Ilość osób uprawnionych do świadczenia Termin składania zlecenia 

do 20 osób min. 10 dni przed terminem świadczenia usługi 

od 21 do 60 osób min. 10 dni przed terminem świadczenia usługi 

od 61 do 120 osób min. 10 dni przed terminem świadczenia usługi 

od 121 osób min. 15 dni przed terminem świadczenia usługi 

 

7. Świadczenie usług noclegowych będzie odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania 

umowy w ramach organizowanych spotkań przez Zamawiającego.  

8. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego. Dopuszcza się moż-

liwość zmian godzin doby hotelowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Wyko-

nawcy. 

9. Obiekt musi posiadać miejsca noclegowe w pokojach 1, 2 i 3 osobowych z dostępem do węzła 

sanitarnego.  

10. Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego parkowania samochodów przy obiekcie, w którym 

świadczona będzie usługa lub w jego pobliżu (parking w odległości do 150 m od obiektu). 

11. Wykonawca zapewnia możliwość jednoczesnego zakwaterowania min. 30 osób, w tym co naj-

mniej 4 pokoje będą stanowiły pokoje 1-osobowe, a co najmniej 4pokoje będą stanowiły pokoje 

2-osobowe. 

12. W przypadku zakwaterowania w kilku obiektach, odległość pomiędzy obiektami nie może być 

większa niż 1 km. 

13. Wykonawca zapewnia możliwość ustawienia w widocznym miejscu informacji o tematyce spo-

tkań oraz materiałów reklamowych. 

14. Wyposażenie pokoi musi spełniać określone minimum: 

a) dla każdego gościa jednoosobowe łóżko o wymiarach min. 90 x 200 cm, 

b) nocny stolik lub półka przy każdym łóżku, 

c) wnęka garderobiana, 

d) minimum 3 wieszaki na osobę, 

e) biurko lub stół, 

f) TV, 

g) dostęp do Internetu,  

h) krzesło lub inny mebel do siedzenia (1 miejsce na osobę), 

i) lustro, 

j) wieszak ścienny na odzież wierzchnią, 

k) lampka nocna przy każdym miejscu do spania, 

l) węzeł higieniczno-sanitarny (zlokalizowany w pokoju lub jego bezpośrednim otoczeniu) 

wyposażony w: 

 kabinę natryskową,  

 umywalkę z blatem lub półką, z bocznym lub górnym oświetleniem, 

m) zimna i ciepła woda przez całą dobę. 

15. Usługa cateringowa lub restauracyjna obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków wraz z 

serwisem kelnerskim, zapewnieniem zastawy oraz innego wyposażenia niezbędnego do realizacji 

zamówienia. 

16. W ramach usługi cateringowej lub restauracyjnej Wykonawca będzie świadczył następujące po-

siłki: śniadanie, obiad, kolację, uroczystą kolację, bankiet, ognisko (grill) lub imprezę okoliczno-

ściową. 

17. Świadczenie usług cateringowych lub restauracyjnych będzie odbywało się sukcesywnie w okre-

sie obowiązywania umowy w ramach organizowanych spotkań przez Zamawiającego, na pod-

stawie jednostkowego zlecenia. 
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18. W jednostkowym zleceniu Zamawiający określi przed spotkaniem termin, liczbę godzin obsługi, 

miejsce, liczbę uczestników, zakres usługi cateringowej lub restauracyjnej (czyli ilość wybranych 

pozycji z menu). 

19. Jednostkowe zlecenie usługi cateringowej będzie składane zgodnie z poniższą zasadą: 

 

Ilość osób uprawnionych do świadczenia Termin składania zlecenia 

do 20 osób min. 2 dni przed terminem świadczenia usługi 

od 21 do 60 osób min. 4 dni przed terminem świadczenia usługi 

od 61 do 120 osób min. 7 dni przed terminem świadczenia usługi 

od 121 osób min. 10 dni przed terminem świadczenia usługi 

 

20. W ramach usługi cateringowej lub restauracyjnej Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przygotowania, dowozu i podawania posiłków w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

w jednostkowym zleceniu, do miejsca i sali, w której będzie odbywało się spotkanie; 

b) bezpłatnego zapewnienia minimum 3 sal na 150 osób, w których będą świadczone usługi ca-

teringowe lub restauracyjne; 

c) świadczenia usług cateringowych lub restauracyjnych wyłącznie przy użyciu produktów 

spełniających normy jakości produktów spożywczych; 

d) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów 

spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

- Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.); 

e) zapewnienia  świeżych posiłków, które będą charakteryzować się wysoką jakością; 

f) przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, opisany w zleceniu; 

g) świadczenia usług cateringowych lub gastronomicznych na zastawie ceramicznej lub porce-

lanowej, z użyciem serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych; 

h) zapewnienia czystej oraz nieuszkodzonej zastawy, obrusów i stołów bankietowych wraz  

z nakryciem, 

i) estetycznego podawania posiłków, 

j) zapewnienia dekoracji florystycznych oraz serwetek, 

k) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 30 minut 

przed rozpoczęciem spotkania, 

l) zapewnienia obsługi kelnerskiej, 

m) zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 minut po zakończeniu spotka-

nia. 

21. Wykonawca musi zapewnić ochronę posiłków, tj. niedopuszczalne jest, aby posiłki wydawane 

były osobom spoza grona zaproszonych gości. Zamawiający wyznaczy osobę sprawującą nadzór 

nad prawidłową realizacją zlecenia. Osoba ta będzie współpracowała z Wykonawcą  

w celu zapewnienia świadczenia usług tylko dla osób upoważnionych. 

22. Zamawiający ma prawo samodzielnie komponować menu na potrzebę konkretnego spotkania oraz 

ustalić ilości zamawianych pozycji. Dopuszcza się wielokrotność jednostek miar. 

23. Ceny jednostkowe przedstawione w ofercie Wykonawcy dotyczą usług noclegowych i restaura-

cyjnych świadczonych w obiektach Wykonawcy oraz usług cateringowych świadczonych na tere-

nie Olsztyna. W przypadku świadczenia usług cateringowych poza Olsztynem, cena jednostkowe-

go zlecenia będzie powiększona o kwotę ……………zł za każdy 1 km od siedziby Wykonawcy. 

24. Posiłki profilaktyczne (Tabela nr 13) muszą być dostarczane i wydawane w oddzielnych 

opakowaniach termoizolacyjnych wraz z kompletem jednorazowych sztućców i serwetek. 

25. Posiłki profilaktyczne muszą być podane w formie dwóch zestawów dań do wyboru. 
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26. Posiłki profilaktyczne powinny zawierać 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, min. 15% 

białka oraz posiadać wartość kaloryczną ok. 1000 kcal. 

27. Łączna przewidywana ilość posiłków – 77 szt. dziennie od poniedziałku do piątku (bez dni świą-

tecznych i wolnych od pracy), dostawa na godz. 10:00 

28. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji osób. 

29. Posiłki będą wydawane wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. 

30. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania faktycznej ilości posiłków do godz. 07:30 w dniu 

wydawania posiłków. 

31. Jadłospis posiłków profilaktycznych układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni robo-

czych i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadło-

spisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. 

32. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na wysokim poziomie, dostarczane posiłki 

będą wykonywane ze świeżych produktów oraz przyrządzane w dniu dostawy. 

33. Dostarczanie posiłków profilaktycznych dotyczy: 

a) Działu Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni, ul. Słoneczna 50i 

b) Działu Zabezpieczenia Logistycznego, ul. Słoneczna 52 

c) Stanowiska ds. Ochrony Przeciwpożarowej, ul. Słoneczna 50g 

d) Sekcji Eksploatacji, ul. Słoneczna 50g 

e) Sekcji Ciepłowniczej, ul. Prawocheńskiego 9. 

 

§2  

Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia sukcesywnie w okresie od dnia 

…………….. 2020 r. do dnia …………….2022 r. w ramach spotkań organizowanych przez 

Zamawiającego. 

2. Miejscem świadczenia usług, o których mowa w § 1, są jednostki organizacyjne Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego, lokale Wykonawcy oraz inne miejsca wyznaczone przez 

Zamawiającego (w przypadku usług cateringowych). 

§ 3  

Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy z naj-

wyższą sumiennością i starannością, w sposób zapewniający pełną dyskrecję, z uwzględnieniem 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz z poszanowaniem interesów Zamawiają-

cego. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest zapewnić uczestnikom pobytu możliwość 

korzystania z usługi noclegowej i restauracyjnej, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zobowiązany 

jest do przestrzegania warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Rozmieszczenie uczestników w hotelu będzie leżało po stronie Wykonawcy.  

3. Szczegółowy sposób realizacji umowy, może być zmieniany za pisemnym porozumieniem Stron. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do rezerwacji odpowiedniej liczby pokoi. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości zarezerwowanych miejsc pod warun-

kiem poinformowania faksem Wykonawcy o zakresie rezygnacji nie później niż 5 dni przed roz-

poczęciem pobytu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia rezerwacji o nie więcej niż 20% osób, nie 

później niż dzień przed rozpoczęciem pobytu. 

§ 4  

Obowiązki stron umowy 

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług opi-

sanych w załącznikach do niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony bez stosownej opieki przez 

gości Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy w trakcie realizacji niniejszej umowy i 

po jej zakończeniu: 

a) wszelkich materiałów, dokumentów czy informacji otrzymanych lub uzyskanych od Zama-

wiającego w jakikolwiek sposób lub jakąkolwiek drogą w związku z zawarciem lub realizacją 

postanowień niniejszej umowy, 

b) danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem postanowień ni-

niejszej umowy, 

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy informacji, dokumentów i materiałów dotyczą-

cych Zamawiającego podanych przez niego do publicznej wiadomości.  

5. Zamawiający na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

przekaże Wykonawcy dane osobowe (tj. imię i nazwisko) uczestników pobytu, a Wykonawca zo-

bowiązuje się dysponować nimi zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy 

§ 5  

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Cena brutto, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wynosi: …………zł.   

2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może prze-

kroczyć wartości brutto: ………………. PLN wraz z obowiązującym podatkiem VAT (słow-

nie…………………………………………………………………….) 

3. Strony ustalają, że za wykonanie niniejszej umowy będą rozliczały się według liczby faktycznie 

wykorzystanych noclegów oraz wyżywienia. Faktura powinna być wystawiona po zrealizowaniu 

zamówienia z podaniem jednostki miary i faktycznie wykorzystanego zakresu usługi. 

4. Do faktury wystawionej po wykonaniu usługi noclegowej Wykonawca załączy specyfikację 

zawierającą liczbę faktycznie wykorzystanych noclegów z rozbiciem na pokoje 1,2,3, osobowe, 

cenę jednostkową za dobę noclegową w poszczególnych pokojach oraz liczbę wykorzystanych 

noclegów w poszczególnych pokojach.   

5. Do faktury Wykonawca załączy specyfikację zawierającą rodzaj wykorzystanych posiłków  oraz 

ich liczbę.  

6. Koszt jednostkowy świadczonych usług wynikać będzie ze zbiorowej kalkulacji powyższych 

usług według zamówienia, zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia ……, która jest integralną częścią 

umowy.  

7. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego wyłącznie kwotą za rzeczywiście wykonane usługi. 

W przypadku wykorzystania mniejszej liczby noclegów lub posiłków niż wskazana przez Zama-

wiającego w zleceniu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.  Strony zgodnie 

postanawiają, że ceny jednostkowe określone w ofercie, nie ulegną zmianie przez okres trwania 

umowy. 

8. Za usługi dodatkowe na rzecz uczestników pobytu (np. mini bary, indywidualne zamówienia re-

stauracyjne, itp.), nieujęte w przedmiocie zamówienia, Zamawiający nie ponosi odpłatności i nie 

są one objęte niniejszą umową.  

9. Cena będzie płatna z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze znajdują-

ce się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 

o VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. 

10. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachun-

ku bankowego. 

11. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej 

umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 
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12. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania maksymalnej wartości umowy, określonej 

w ust. 2. Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego kwoty, o któ-

rej mowa w ust. 2, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

§ 6  

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  

w formie kar umownych w przypadkach i wysokości określonych w ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w przypadku: 

a) nienależytego wykonania umowy, a w szczególności niezapewnienia zgodnie z umową odpo-

wiednich pokoi, wyżywienia i sal konferencyjnych – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

określonego dla usługi, która nie została wykonana lub została wykonana w sposób niezgodny 

z umową za każde naruszenie;  

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny 

określonej w § 5 ust. 2, pomniejszonej o wartość wykonanego zamówienia. 

3. 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. 

4. Kary umowne nie podlegają naliczeniu, jeżeli: 

a) niedotrzymanie warunków umowy nastąpiło na skutek działania siły wyższej, 

b) Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie art. 145 Ustawy Pzp. 

5. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w § 5 ust. 2. 

6. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody prze-

wyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 7  

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 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. W takim przypad-

ku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy, 

b) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy - w ter-

minie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa 

odstąpienia . 

2. Wykonanie prawa odstąpienia wymaga złożenia oświadczenia woli na piśmie pod rygorem nieważ-

ności.  

3. Zamawiający jest uprawniony do częściowego odstąpienia  od  umowy na zasadach określonych w 

ust 1 i 2.  

§ 8  

Odpowiedzialność za szkody 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników spotkań 

organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania pobytu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować uczestników spotkań o postanowieniu,  

o którym mowa w ust.1.  

3. Dochodzenie roszczeń powstałych w wyniku wyrządzenia wszelkich szkód przez uczestników 

spotkań organizowanych przez Zamawiającego będzie kierowane bezpośrednio do uczestników, z 

wyłączeniem Zamawiającego.  

4. Strony wyłączają odpowiedzialność za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależy-

tego wykonania umowy, spowodowanych działaniem siły wyższej. 
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§ 9  

Kontakty 

1. Adres korespondencyjny Zamawiającego na potrzeby niniejszej umowy: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Adres korespondencyjny Wykonawcy na potrzeby niniejszej umowy: 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………tel/faks………………………… 

4. Przedstawiciel Wykonawcy: ………………………tel/faks………………………………. 

§ 10  

Zmiany w umowie 

1. Na podstawie przesłanek wskazanych w art. 144 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możli-

wość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie 

której dokonano jego wyboru, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z nastę-

pujących okoliczności: 

a) jako następstwo zmian obowiązujących przepisów, w tym zmiany stawki podatku VAT, 

b) w przypadku istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy nie spowo-

dowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron umowy, 

3. Zamawiający przewiduje także w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące zmiany terminu 

realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed za-

warciem umowy, np. działanie siły wyższej. W przypadku zaistnienia wymienionych okoliczno-

ści, strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 11  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cy-

wilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 
 

 
Sporządził: mgr Zygmunt Bartnikowski 


