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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

      

Nr sprawy KP-272-USK-18/2020        

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR ....................................................................... 

 
zawarta w dniu ........................ r. w Lublinie pomiędzy:  

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, NIP: 712 010 46 51, REGON: 000001726 - zwanym 

dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: 

........................................................................................................................................................................................................................... 

a 

..........................................................................................................................................................................................................................;  

NIP ........................................, REGON .................................  - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w ramach usługi społecznej na 

podstawie art. 138g ustawy Pzp pn: .: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby realizacji targów pracy 

„Lubelski Dzień IT” przez Politechnikę Lubelską została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług cateringowych na potrzeby realizacji targów pracy „Lubelski 

Dzień IT” przez Politechnikę Lubelską. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku 

nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje zdolnością techniczną do 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte poinformowanie uczestników Festiwalu o ewentualnych 

alergenach występujących w serwowanych posiłkach, jak również odpowiada za bezpieczeństwo, świeżość i jakość 

żywności serwowanej uczestnikom szkoleń. 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi: 17 marca 2020 r. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością. 

2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy. Wykonawca jest nadto zobowiązany wykazać, iż proponowany Podwykonawca spełnia wszystkie 

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Wykonawca oraz dysponuje osobami, które 

posiadają co najmniej równorzędne kwalifikacje zawodowe i właściwości, w stosunku do tych które stanowiły 

podstawę oceny oferty Wykonawcy. 

3. W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego stosownie do ust. 2 i powierzenia wykonania przedmiotu Umowy 

Podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jego działania, jak za swoje własne. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami mającymi 

zastosowanie do przedmiotu świadczenia. 

§ 4 

Odbiór wykonanego Przedmiotu Umowy nastąpi po zakończeniu realizacji ostatniej usługi wynikającej. Odbiór wymaga 

sporządzenia pisemnego protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
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§ 5 

1. Wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy wynosi: 

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi ............................................................................................................................. zł 

(słownie:..................................................................................................................... ...................................................................................zł .........../100) 

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi ............................................................................................................................... zł 

(słownie:..................................................................................................................... ....................................................................................zł .........../100) 

stawka podatku VAT ........................... %,  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytą realizacją 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę dostarczanego przedmiotu umowy, transport do miejsca dostawy, 

opakowanie, ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty załadunku i rozładunku oraz wszelkie koszty 

powstałych reklamacji. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze. 

4. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury za 

wykonany przedmiot umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło 

w ostatnim dniu upływu terminu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar umownych i 

należności za szkody spowodowane przez Wykonawcę względem Zamawiającego, jak i osób trzecich i ich 

ubezpieczycieli, jeżeli osoby te zgłoszą na piśmie uzasadnione roszczenie. 

6. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 6 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całości wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przenoszącej wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  

§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania 

umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

3. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy 

którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do  umowy. Strony 

zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub 

osób. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie 

doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne. 

§ 8 

1. Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy były 

rozwiązywane polubownie. 

2. W wypadku, gdy polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy 

rzeczowo dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być składane 

Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą 

doręczenia ich przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w niniejszej umowie  lub na adres Wykonawcy. 

4. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane Zamawiającemu w czasie 

wykonywania umowy i z niej wynikające będą uznane za doręczone z chwilą doręczenia ich na adres 

Zamawiającego lub przedstawicielowi Zamawiającego wskazanemu w niniejszej umowie.  
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5. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Wszelkie sprawy nieuwzględnione niniejszą umową 

będą regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, jak również przepisów wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na 

przedmiot umowy. 

6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Załącznikami do umowy są: 

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną – załącznik nr 1 do umowy; 

2. Formularz „Oferta Wykonawcy” – załącznik nr 2 do umowy. 

 

 

 

 

Wykonawca 

 

………………………………………..……………… 

Zamawiający 

 

………………………………………………………. 
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