
                                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
 

Sygnatura: 

BZFS-921/17/16 

AIP-2/2018                załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

U M O W A   nr … (wzór umowy) 

 

 

W  dniu ……………………… w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 

NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………,  

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą” zostaje zawarta niniejsza umowa o następującej treści: 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 

 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na zapewnieniu 

pomieszczenia na spotkanie oraz wykonanie usługi cateringowej w pomieszczeniach Wykonawcy 
podczas spotkania „Nauka-Biznes” w ramach Inkubatora Innowacyjności+, które odbędzie się w dniu 

02 marca 2018 r. 

2. Miejscem świadczenia usługi cateringowej będzie pomieszczenie zapewnione przez Wykonawcę. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do zapytania 

ofertowego, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 
 

§ 2 
SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

 
1. W ramach usługi cateringowej Wykonawca zapewni: 

1) Poczęstunek kawowy na stole bufetowym, lunch – w formie nieporcjowanej – zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia 

2) serwis gastronomiczny, w szczególności: zastawę, sztućce, serwetki, dekoracja kwiatowa. 

2. Wykonawca zapewni pomieszczenia umożliwiające odbycie spotkania, w szczególności: 1 stół do 

wspólnego zasiadania na 15 osób, 5 małych stolików z 3 krzesłami każdy do indywidualnych rozmów, 
projektor z możliwością podłączenia laptopa i projekcją. 

3. Wykonawca poda posiłki i napoje w swoich pomieszczeniach podczas spotkania. 
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4. Wykonawca gwarantuje, iż: 

1) podane przez Wykonawcę produkty żywnościowe będą świeże, a produkty przetworzone będą 

posiadały datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż 1 miesiąc po terminie podania, 

2) zastawa  będzie  czysta,  nieuszkodzona  (nie  wyszczerbiona,  itp.)  i  wysterylizowana  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

3) personel Wykonawcy będzie ubrany w strój spełniający standardy stroju kelnerskiego. 

5. Wykonawca wykona usługę cateringową zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 149). 

6. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji niniejszej umowy do bezwzględnego przestrzegania reżimu 

higieniczno-sanitarnego i epidemiologicznego, przepisów bhp, p.poż. i innych określonych odrębnymi 
przepisami prawa. 

7. Wraz z podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu decyzję o wpisie zakładu 

Wykonawcy do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji 
sanitarnej albo decyzję o zatwierdzeniu zakładu Wykonawcy przez państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego, bądź państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Kserokopia przedłożonego 
dokumentu, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego, stanowi załącznik nr 2 do 

umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi cateringowej z należytą starannością, z uwzględnieniem 
zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz z poszanowaniem interesów Zamawiającego. 

9. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisanym przez obie strony umowy protokołem 
odbioru usługi stanowiącym podstawę do wystawienia faktury. 

 
§ 3 

RYZYKO 

 
1. Wykonawca odpowiada za wszelkie nieprawidłowości w świadczeniu usług żywieniowych ujawnione 

przez organy kontrolne lub przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszystkie szkody wynikające z realizacji 

niniejszej umowy, w tym za narażenie na utratę życia lub zdrowia, spowodowanie utraty życia lub 

uszczerbek na zdrowiu uczestników spotkania „Nauka-Biznes” w ramach Inkubatora Innowacyjności+  w 
związku z realizacją niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej uczestnikom spotkania „Nauka-Biznes”  
w ramach Inkubatora Innowacyjności+ w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników spotkania „Nauka-
Biznes” w ramach Inkubatora Innowacyjności+ (np. potłuczona zastawa). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie obowiązywania umowy polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usługi objętej niniejszą 
umową na sumę nie niższą niż 100 000,00 zł. 

6. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 3 
do niniejszej umowy. 

 
§ 4 

WYNAGRODZENIE 

 
1. Zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej  umowy, wynagrodzenie 

ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy wynosi: … zł (słownie złotych: …, 00/100), w tym należny 

podatek od towarów i usług. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej 

umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, w szczególności: koszty produktów spożywczych, ich 
przygotowania i podania, sprzątania, i nie podlega zmianie. 

3. Koszty ponoszone przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy zostaną pokryte ze środków Unii 

Europejskiej w ramach programu MNiSW "Inkubator Innowacyjności+" współfinansowanego ze środków 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój). 

 
§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w 

terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z 

protokołem, o którym mowa w §2 ust. 10 umowy. 

2. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

3. W przypadku nieterminowej zapłaty należności, Wykonawca może żądać od Zamawiającego ustawowych 
odsetek za opóźnienie. 

4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 

 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości: 

1) 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku odstąpienia 

od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku stwierdzenia 

nienależytego wykonania któregokolwiek elementu przedmiotu umowy.  

2. Nienależycie wykonane elementy przedmiotu umowy Zamawiający wskaże w protokole odbioru usługi 

albo poinformuje o nich Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru, niezwłocznie po ujawnieniu ich 

skutków, np. w postaci zatrucia pokarmowego stwierdzonego u uczestnika lub uczestników spotkania 
„Nauka-Biznes” w ramach Inkubatora Innowacyjności+.  

3. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z faktury, na podstawie 
odrębnej noty księgowej. 

 

§ 7 
KONTROLA 

 
Wykonawca oświadcza, że poddaje się kontroli i audytowi dokonywanemu przez Instytucję Zarządzającą oraz 

inne uprawnione do tego podmioty w zakresie prawidłowości realizacji niniejszej umowy. W związku z tym, 
Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe związane z realizacją 

umowy. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Integralnymi załącznikami do umowy są: 

1) opis przedmiotu zamówienia, 

2) kopia decyzji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego  
inspektora sanitarnego, 

3) kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, 

4) oferta Wykonawcy z dnia … 



 
 

Strona 4 z 4 

2. Osobami upoważnionymi do bezpośrednich kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także do 
podpisania protokołu, o którym mowa w §2 ust. 10 są: 

1) ze strony Zamawiającego: Karina Pokorska, tel. 669 902 414, adres poczty elektronicznej: 
karinap@umk.pl; 

2) ze strony Wykonawcy: … tel. …., adres poczty elektronicznej: … . 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie 
stanowi zmiany treści umowy. 

4. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową będzie miało zastosowanie prawo polskie, a w 
szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

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

 

 

                    Zamawiający Wykonawca 

 

 


