Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu - wzór umowy
UMOWA nr ……../2020
zawarta w Szczecinie w dniu ……………………………….
pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
ul. Solskiego 3 (NIP 851-00-10-504),
reprezentowanym przez:
Pawła Mirowskiego – Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
Nazwa………………………………..
Adres………………………………..
Adres………………………………..
numer identyfikacji podatkowej (NIP) – ………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
zapytania ofertowego o cenę, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro z dnia 11.06.2014 r.
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja usługi cateringowej, wynajem pokoi
hotelowych oraz wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem na rzecz Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2, stanowiący integralną
część niniejszej umowy.
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia DD.MM.2020 r.
3. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot umowy na terenie Hotelu
…………………………….., ul. ………………………………...
4. Wykonawca uwzględni wszelkie uwagi i sugestie Zamawiającego dotyczące realizacji
przedmiotu umowy.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) terminowego przygotowania w dniach: w terminach 17-19.03.2020 r. i 24-26.03.2020 r.
przedmiotu umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej umowy.
2) zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy
przygotowywaniu poczęstunku,
3) przygotowywania poczęstunku pełnowartościowego, że świeżych produktów z ważnymi
terminami przydatności do spożycia.
4) wykonania starannej kontroli jakości przed dostarczeniem towaru do Zamawiającego,
5) zapewnienia zastawy – tac - dostosowanej do potrzeb zamówienia,

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz zapleczem
organizacyjnym i technicznym koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy.
3. Zakres świadczeń Wykonawcy jest tożsamy z zakresem określonym w ofercie Wykonawcy.
4. Zamawiający zagwarantowuje sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu
umowy do 10% co będzie skutkowało proporcjonalnym zmniejszeniem lub zwiększeniem
wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 3.
Zamawiający nie
podwykonawcy.
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§ 4.
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie ……………………………….zł brutto
(słownie:………………………………………………………………………………………..).
2. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Wykonawca wystawi fakturę po ukończonej usłudze.
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za realizację przedmiotu umowy
jest podpisanie przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
5. Protokół sporządza się w terminie do 7 dni od dnia zrealizowania poszczególnych elementów
umowy.
6. Protokół powinien zawierać co najmniej:
1) datę i miejsce jego sporządzenia,
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania
przedmiotu umowy.
§ 5.
1. W wypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust
1 pkt 1 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości odpowiadającej 50 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn
lezących po stronie Zamawiającego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości odpowiadającej 50 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1.
4. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. Strony ustalają, że ewentualne kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić
w formie aneksu w szczególności w następujących przypadkach:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę;
2) ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT;
3) zwiększy się lub zmniejszy przewidywana ilość uczestników powyżej 10%;
4) wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia, takie
jak: przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły

wyższej.”), zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do
skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie
o czas trwania siły wyższej lub uzasadnionej przeszkody. Strony zobowiązują się
do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód.
5) wystąpią okoliczności leżące po stronie Zamawiającego.
3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian
danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez konieczności sporządzania aneksu.
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których
będzie miał dostęp w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
2. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
Zamawiający wyznacza następujące osoby:
……………………………….,tel.………………………………..…………………………
………………………………………………………………………......@wfos.szczecin.pl.
3. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
Wykonawca wyznacza następujące osoby:
………………………………..
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory powstałe w związku z wykonywaniem lub wykonaniem umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 9.
1. Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1,
2) Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
– Załącznik nr 2.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

egzemplarzach,

jeden

egzemplarz

dla

WYKONAWCA

