Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
58 740 43 00
sekretariat@strefa.gda.pl

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
WZÓR UMOWY
UMOWA NUMER …………….....

zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekt jedn. 2017, poz. 1579 ze zm.)
w dniu ......................................... 2019 roku w Sopocie, pomiędzy:
Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie (81-703),
przy ul. Władysława IV 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000033744, NIP:
588-00-19-192, REGON: 1900315182, kapitał zakładowy: 376.603.000,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym,
którą reprezentują:
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
a
............................. [nazwa i adres, NIP, REGON, numer dokumentu rejestrowego], zwanym dalej
„Wykonawcą” reprezentowanym/reprezentowaną przez: ................. [imię i nazwisko, pełniona funkcja],
o następującej treści:
§1.
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług cateringowych na potrzeby Zamawiającego, dalej
zwanych także „usługami cateringu” lub „przedmiotem umowy”(szczegółowo opisanych w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik numer 3 do
zapytania ofertowego), zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania ofertowym, a także w zakresie
określonym niniejszą umową.
2. Poszczególne usługi cateringu, objęte przedmiotem umowy, będą świadczone na podstawie osobnych
zleceń, w których będzie określony zakres usługi, w tym liczba osób, biorących udział w danym wydarzeniu,
miejsce oraz termin jej realizacji. Zlecenia, o których mowa w zdaniu poprzednim będą obejmowały także
rodzaj serwowanych posiłków (menu), który zostanie każdorazowo wskazany w oparciu szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określony w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego
zapytania ofertowego. Zmiana treści zlecenia będzie mogła nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w
niniejszej umowie oraz zapytaniu ofertowym.
3. Każde zlecenie, o którym mowa w ust. 2 będzie wysyłane Wykonawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail ……………………… na co najmniej 3 (słownie: trzy) dni przed datą realizacji usługi.
§2
Termin wykonania umowy
1. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 r. lub do wcześniejszego wykorzystania
się kwoty, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
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2. Termin realizacji każdego zlecenia, o którym mowa w §1 ust. 2 będzie każdorazowo określany w treści
zlecenia.
3. Wykonawca będzie świadczył usługi objęte przedmiotem umowy na podstawie zleceń składanych przez
Zamawiającego wysyłanych w formie elektronicznej na adres e-mail…......
§3
Zasady wykonywania umowy
1. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, niezbędnej do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu
okoliczności mogących spowodować niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, wynikającą z
profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, a w szczególności zobowiązuje się do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza
ponadto, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, a także zasoby osobowe i majątkowe
konieczne do prawidłowego wykonania umowy.
3. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków realizacji
przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia uchybień w realizacji uzgodnionych warunków wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy.
4. W razie powierzenia wykonania Umowy Podwykonawcom, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego
solidarną odpowiedzialność z Podwykonawcą z tytułu wykonania umowy.
5. Wykonawca, jest zobowiązany posiadać przez cały okres realizacji przedmioty umowy ubezpieczenie OC
obejmujące ubezpieczenie odpowiedzialności od zatruć pokarmowych na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 200.000,00 zł na wszystkie zdarzenia. W sytuacji, gdy okres odpowiedzialności ubezpieczenia wynikający
z przedstawionej przed zawarciem umowy polisy nie pokrywa okresu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w terminie nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni nowej
polisy obejmującej ww. sumę gwarancyjną obejmującej okresem ochrony ubezpieczeniowej pozostały okres
realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieprzedłożenia polisy w terminie określonym w zdaniu
poprzednim Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §10
ust. 3 niniejszej umowy. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców
ubezpieczenie powinno obejmować również ich działalność podwykonawców. W przypadku realizacji
przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców ubezpieczenie powinno swoim zakresem obejmować
również wykonywane przez nich usługi.
§4
Prawa i obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego dostarczania Wykonawcy wszelkich potrzebnych informacji i
danych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy.
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§5
Osoby do kontaktu
1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą są:
1) ………………………… e- mail: ………………. tel. ……………………
2) ………………………… e- mail: ………………. tel. ……………………
2. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym są:
1) ………………………… e- mail: ………………. tel. ……………………
2) ………………………… e- mail: ………………. tel. ……………………
3. Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie
ustalonych. Wszystkie ustalenia nie powodujące zmian postanowień niniejszej umowy dokonywane będą w
formie pisemnej, faksem (nr Zamawiającego……), telefonicznie (nr tel. …………….) lub drogą elektroniczną
(adres e-mail: …………), w zależności od wyboru Zamawiającego.
4. Zmiana osób upoważnionych, wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej wymaga poinformowania drugiej strony na
piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie stanowi zmiany umowy.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do
kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy.
2. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych zleceń zostanie ustalona jako iloczyn stałych
stawek wskazanych w formularzu cenowym, o którym mowa w §1 ust. 1, oraz rzeczywistej ilości wskazanych
przez Zamawiającego w zleceniu, o którym mowa w §1 ust. 2 Umowy, rodzaju posiłków oraz innych czynności,
w oparciu o wskazane ww. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pozycje, z zastrzeżeniem, że w
okresie trwania umowy, Zamawiający przewiduje zamówienie usług na łączną kwotę nieprzekraczającą
70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto i w sytuacji osiągnięcia tego pułapu nie będzie
składał dalszych zleceń.
3. W wynagrodzeniu ujęte są wszelkie koszty niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu
umowy, tj. koszty ubezpieczenia, transport oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem wszystkich
zobowiązań Wykonawcy określonych w treści zapytania ofertowego oraz umowie wraz z załącznikami i
wszelkie inne koszty, które nie zostały wymienione, ale są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
umowy.
4. Zamawiający ma prawo do zlecenia w okresie obowiązywania umowy zleceń na kwotę mniejszą niż
wskazana w ust. 2 i z tego tytułu nie będą Wykonawcy przysługiwać żadne roszczenia, na co Wykonawca
wyraża zgodę. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia jest zależna wyłącznie od ilości zleconych mu w
okresie obowiązywania umowy usług.
§7
Sposób rozliczenia i płatności
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie w częściach po realizacji poszczególnych
zleceń, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy.
2. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT.
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3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za część zrealizowanych usług będzie podpisany
przez obie Strony, bez zastrzeżeń, protokół odbioru, o którym mowa w § 8 umowy.
4. Płatność wynagrodzenia będzie dokonana wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur
obejmujących płatność za realizację danego zlecenia, o których mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy. Termin
płatności każdej faktury z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od daty
otrzymania faktury. Termin płatności jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego.
5. Za termin płatności Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
§8
Procedura odbioru
1. Z czynności wykonania każdej usługi (zlecenia), o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, Strony sporządzą
protokół zdawczo-odbiorczy, który podpisany zostanie przez upoważnionych pracowników obu Stron
wskazanych w § 5 umowy.
2. Protokół zdawczo- odbiorczy powinien zawierać w szczególności:
1)

datę i miejsce jego sporządzenia;

2)

oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu wad lub zastrzeżeń odnośnie realizacji zlecenia;

3)

termin usunięcia wad lub zastrzeżeń co do realizacji danego zlecenia, w przypadku ich stwierdzenia.

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia realizacji
każdego zlecenia.
4. Wady lub zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej, Zamawiający zgłosi w protokole zdawczoodbiorczym, jeżeli stwierdzi, że przedmiot umowy wykonano nienależycie lub niezgodnie z umową.
5. W razie zgłoszenia wad lub zastrzeżeń w protokole zdawczo-odbiorczym, Zamawiający pisemnie
wyznaczy Wykonawcy stosowny termin, w celu usunięcia przedmiotowych wad lub zastrzeżeń jeżeli ich
usunięcie jest możliwe. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady lub zastrzeżenia w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie o ile podlegają one usunięciu z uwagi na istotę wykonanej usługi lub dokonanej
czynności ramach przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania odbioru przedmiotu umowy, mimo występowania wad
lub zastrzeżeń, które w ocenie Zamawiającego, pozostają bez lub nie mają istotnego wpływu na realizację
celu jakiemu służy realizacja niniejszego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz żądania kar umownych i odszkodowań przewidzianych niniejszą
umową. W takim przypadku protokół zdawczo-odbiorczy będzie zawierał stosowną adnotację o
stwierdzonych wadach lub zastrzeżeniach, będącą podstawą do ustalenia ww. roszczeń wobec Wykonawcy.
7. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy zgodnie z §10 ust. 3 umowy i żądania kary umownej zgodnie z postanowieniami § 11 umowy.
§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca powierza (nie powierza)* wykonanie przedmiotu umowy
podwykonawcy/om:
1) ...............................................................................................................(nazwa)

następującemu
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zakres wykonywanych czynności: .....................................................................
2) ...............................................................................................................(nazwa)
zakres wykonywanych czynności: .....................................................................
2. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą/ami winna być zawierana w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z podwykonawcą niewymienionym
w ust. 1.
4. W przypadku powierzenia przedmiotu umowy w określonym zakresie podwykonawcom,
Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje
przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami prawa.
§ 10
Odstąpienie od umowy i siła wyższa
1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W
tej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych
określonych w umowie, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w terminie umowy wskazanym w zleceniu, o
którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy;
2) w terminie określonym przez Zamawiającego lub inny uprawniony podmiot Wykonawca nie usunął
stwierdzonych wad lub zastrzeżeń lub nie złożył stosownych wyjaśnień;
3) Wykonawca przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty w celu zawarcia niniejszej umowy lub na
etapie realizacji umowy;
4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z Umową w szczególności nie realizuje
obowiązków wynikających z §3 umowy oraz zaleceń i wytycznych Zamawiającego;
5) Wykonawca przeniósł na inny podmiot prawa, obowiązki lub wierzytelności wynikające z umowy bez
pisemnej zgody Zamawiającego;
6) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem danego zlecenia, bez względu na to, czy Wykonawca ponosi winę
za zaistniałe okoliczności, chyba że Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin – w takim
przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego
terminu;
7) zaistniał przypadek, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy,
8) nieprzedłożenia nowej polisy, o której mowa w §3 ust. 5 niniejszej umowy, w terminie tam wskazanym.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2 powyżej,
w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Odstąpienie następuje ze skutkiem na przyszłość.
Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie na usługi wykonane do chwili otrzymania oświadczenia o
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odstąpieniu. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1), 3) lub 5) Zamawiający może odstąpić od całości
umowy.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeśli
zostało spowodowane okolicznościami siły wyższej.
5. Okoliczności siły wyższej rozumiane są jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym,
niemożliwe do przewidzenia przez Strony w chwili zawarcia umowy, takie jak: katastrofy, pożary, powodzie,
wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne, ataki terrorystyczne, akty władzy państwowej, które w
części lub całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w umowie.
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym
Zamawiającego na piśmie.
§ 11
Kary umowne
1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 7, lub § 10 ust. 1
i 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary
umowne.
3. Zapłata kary umownej nastąpi przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w
terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania noty księgowej lub wezwania
do zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Zamawiający będzie mógł potrącić, na co Wykonawca wyraża zgodę, kwotę przysługującej mu kary
umownej z kwotą Wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia pozostałej części kary umownej w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie kar umownych, Zamawiającemu przysługują odsetki ustawowe.
§ 12
Pozostałe postanowienia
1. Strony niniejszym ustalają, że Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw wynikających z umowy
na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego.
2. Wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy pokrywa Wykonawca w ramach ustalonego
wynagrodzenia.
3. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nie przewidziane w
umowie ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, na zasadzie ryzyka, za szkody spowodowane
Zamawiającemu lub osobom trzecim, w szczególności obejmujących szkody wywołane zatruciami
pokarmowymi.
5. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób przez siebie zatrudnionych oraz osób trzecich,
którym powierzy wykonywanie przedmiotu umowy lub z których pomocą wykonuje umowę, jak za swoje
własne działania i zaniechania.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu na
Regon 190315182 | KRS 0000033744
NIP 588 00 19 192 | Kapitał zakładowy: 376 603 000 zł
Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
www.strefa.gda.pl

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
58 740 43 00
sekretariat@strefa.gda.pl

formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.
7. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystane
do innego celu, niż do realizacji umowy.
8. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:
1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy;
2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu;
3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się odpowiednio przepisy prawa krajowego, w szczególności
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
2. Ewentualne spory, powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą
starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod
rozstrzygnięcie właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wypełniony formularz cenowy;
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;

_______________________
Wykonawca

_______________________
Zamawiający
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