
 
       

 

 
DPR-II-1.45.1.2.2020                                                                                                          Załącznik nr 2 

 

Istotne postanowienia umowy 

Nr …………………… 

 

 

Umowa zawarta w dniu………….. 2020 r. w Poznaniu, pomiędzy: 

 

Województwem Wielkopolskim, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-46-888, REGON: 

631257816 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………………………. 

 

a 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………….. 

 

o następującej treści: 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w procedurze przewidzianej dla usług społecznych pn. Świadczenie usługi cateringowej dla Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2020 r. podczas trzech spotkań 

organizowanych przez Departament Polityki Regionalnej, znak sprawy DPR-II-1.45.1.2.2020 

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 ze zm.).  

 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie usług cateringowych podczas trzech spotkań organizowanych 

przez Departament Polityki Regionalnej. Szkolenia i spotkanie zorganizowane zostaną w salach 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy al. Niepodległości 34 

w dniach: 24 marca 2020 r., 06 kwietnia 2020 r. oraz 07 kwietnia 2020 r. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia usługi cateringowej oraz sposobu jej wykonania 

określony został w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu. Ilość i zakres oraz cenę przedmiotu 

umowy określa Oferta złożona przez Wykonawcę. Oferta Wykonawcy oraz Ogłoszenie stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

3. Umowa zostanie zrealizowana do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona przedmiot umowy zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik  

do umowy. 

2. Świadczenie usług cateringowych będzie odbywało się sukcesywnie – w oparciu o poszczególne 

zlecenia Zamawiającego - w okresie obowiązywania umowy w ramach organizowanych przez 

Zamawiającego szkoleń/spotkań. 



 
       

 

 
3. Zamawiający każdorazowo zlecając wykonanie poszczególnych usług, określi dokładnie termin  

(z podaniem godzin świadczenia usługi), liczbę uczestników oraz zestaw menu określony  

w ofercie Wykonawcy i Ogłoszeniu. Zamawiający nie będzie zmieniał zakresu przedmiotowego 

danego zestawu menu, Wykonawca natomiast zobowiązuje się i zapewnia, że nie będzie dokonywał 

jakichkolwiek zmian w posiłkach wchodzących w skład danego zestawu menu. 

4. Zmiana terminu określonego w opisie przedmiotu zamówienia tj. Załączniku nr 1 do Ogłoszenia - 

zestawie menu, następuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w sposób określony  

w ust. 2 i 3 oraz nie stanowi istotnej zmiany treści umowy. 

5. Zlecenie, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający prześle Wykonawcy w formie elektronicznej 

najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem świadczenia poszczególnej usługi na następujący adres 

poczty elektronicznej Wykonawcy ……………… Wykonawca wyznacza do kontaktu z 

Zamawiającym osobę Panią/Pana …………….tel. ……………………………. 

6. Ilość i wielkość zamawianych usług wskazana w Ogłoszeniu stanowi maksymalny zakres umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszego zakresu usług, niż maksymalny 

zakres zobowiązania, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego 

tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalnym zakresem 

umowy, a ilością zleconą przez Zamawiającego i rzeczywiście zrealizowaną przez Wykonawcę. 

7. W sytuacji gdy liczba uczestników danego spotkania/szkolenia będzie mniejsza od przyjętej w 

maksymalnym zakresie umowy to w zleceniu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający poda 

rzeczywistą ilość uczestników i odpowiedni/proporcjonalny zakres usługi z danego zestawu menu. 

Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy (proporcjonalnie), 

zgodnie z poniżej zaprezentowanym przykładem:  

- maksymalny zakres zestawu dla 100 osób wyceniony w ofercie Wykonawcy = 100% ceny.  

Jeżeli Zamawiający, w zleceniu, o którym mowa w ust. 2, określi liczbę uczestników na 80 osób,  

to cena, którą zapłaci Zamawiający za zestaw będzie nie wyższa niż 80% ceny ofertowej tego 

zestawu. 

8. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy, że wykorzysta nie mniej niż 80% wartości niniejszej umowy,  

    o której mowa w §4 ust. 1. 

 

 

§3 

1. Realizując przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

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

miejsca, w którym będzie odbywało się spotkanie/szkolenie, 

b) świadczenia usługi cateringowej, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości 

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

i żywienia Dz.U. z 2019r., poz.1252 ze zm.), 

c) 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 2019 r., poz. 1252 ze zm..), 

d) przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, 

e) świadczenia usług cateringowych na zastawie porcelanowej, z użyciem sztućców platerowych, 

serwetek papierowych i materiałowych, obrusów materiałowych 

f) zapewnienie we własnym zakresie wyposażenia do świadczenia usług cateringu  

w szczególności: zaparzaczy do kawy, podgrzewaczy/warników do wody, urządzeń grzewczych, 

uwzględniając potrzeby Zamawiającego oraz przewidywalną liczę osób,  

g) estetycznego podawania posiłków, 

h) dostarczenia posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 60 minut przed 

rozpoczęciem spotkania/szkolenia 

i) zapakowania w naczynia jednorazowe i przekazanie Zamawiającemu niewykorzystanych porcji  

oraz wody po zakończeniu spotkania/szkolenia, 

j) realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego, 



 
       

 

 
k) zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min po zakończeniu 

spotkania/szkolenia.  

 

§4 

 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy 

maksymalnie kwotę do wysokości …………….. zł brutto, (w tym VAT…..%), słownie: 

………………. . 

2. Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu usługi i dokonaniu protokolarnego odbioru 

przedmiotu umowy (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia), na podstawie wystawionych faktur VAT. 

3. Faktury należy wystawić na: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa  Wielkopolskiego  w Poznaniu,  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP: 778-13-

46-888 i dostarczyć na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

Departament Polityki Regionalnej, 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34.  

4. Termin płatności wynosi 14 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo   

wystawionej faktury.  

5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Zamawiający nie pokrywa innych kosztów Wykonawcy poniesionych w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

7. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie należności podatkowe obciążające Wykonawcę. 

8. Wykonawca dokona zapłaty zgodnie z numerem konta wskazanym na fakturach.  

9. Wykonawca oświadcza że jest czynnym/nieczynnym podatnikiem podatku VAT. 

 

§5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli i żądania od Wykonawcy wszelkich 

wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy przez cały okres trwania umowy. 

 

§6 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej: 

a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie  

Wykonawcy, w wysokości 30% łącznej ceny brutto umowy określonej w §4 ust. 1 umowy, 

b) w przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania usługi w terminie określonym                        

w zleceniu Zamawiającego, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% ceny brutto za zestaw menu 

określony w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia, którego nie 

wykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wystawionej 

faktury. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Ponadto w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jak też kar umownych. 

6. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie swoich zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy wobec drugiej strony w przypadku zaistnienia siły wyższej. Jeżeli na skutek 

zaistnienia przypadku siły wyższej jedna ze stron nie będzie mogła zagwarantować realizacji 

przedmiotu umowy w ustalonym między stronami terminie, powinna niezwłocznie poinformować  

o tym fakcie drugą stronę niniejszej umowy. W przypadkach wymienionych powyżej strony 

zwolnione są od kar pieniężnych, czy dodatkowych odszkodowań związanych z zawarciem Umowy. 



 
       

 

 
 

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy terminowo zgodnie z warunkami niniejszej  

umowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku gdyby 

uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT bądź jakakolwiek inna należność publicznoprawna 

bądź innym prawem określony składnik cenotwórczy wpływający na zobowiązanie pieniężne 

Zamawiającego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający,  

a jeden Wykonawca. 

§9 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru przedmiotu umowy 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający             Wykonawca 

 

………………………….                                                                      …………………………… 

   

 

 


