
 

UMOWA 
 
 

W dniu ……………………. 2017 w Częstochowie pomiędzy  
Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie, 
ul. Wyszyńskiego 70/126 , NIP 573-12-88-248, zwanym dalej w treści umowy 
Zamawiającym, w imieniu którego działają: 
1.  
2. …………………………………………………………………………………. 
 
A Firmą……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą w imieniu którego działają: 
1.  
2. …………………………………………………………………………………. 
 
 
zawarta została umowa na postawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2017 r.poz.1579) o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę 
gastronomiczną dla 45 osób podczas wyjazdu studyjnego do Uniwersytetu 
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w liczbie 45 osób realizowanego w 
ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 
podejmującego tematykę „Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji 
chowu bydła mięsnego.” 
 

2. Wyżywienie obejmuje :  
- serwis kawowy złożony z napojów: kawa/herbata/sok/woda oraz ciasta,  

- obiad dwudaniowy  - zupa + drugie danie + napój. 

Obiad składający  się co najmniej z: 

1. Danie I: zupa o gramaturze nie mniejszej niż 350g (dopuszcza się zupę z 

dodatkiem np. krokiet, pieczywo), 

2. Danie II składające się, z: co najmniej 200g mięsa, drobiu lub ryby; co najmniej 

200g dodatków np. ziemniaki, frytki, ryż, kasza, kluski, makaron, knedli; co 

najmniej 100 g surówki/sałatki,  

3. Sok lub kompot min. 250 ml/os. 

 
3.      Usługa będzie realizowana w oparciu o menu zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 
 

4. Miejsce świadczenia usługi winno się znajdować w odległości maksymalnie 
10km od siedziby gospodarstwa ekologicznego w Pacółtowie 



 

 
 

§ 2 
Termin realizacji 

Termin realizacji całości zlecenia, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, ustala 
się na dzień 29 września  2017 r. Godziny realizacji usługi zarówno serwisu 
kawowego jaki i obiadu zostaną ustalone pomiędzy stronami najpóźniej na dwa 
dni przed planowanym  terminem realizacji 

§ 3 
Warunki płatności 

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 
określa się zgodnie z  ofertą cenową złożoną przez Wykonawcy stanowiącą 
Załącznik do umowy na kwotę brutto ………….. za 45 osób dorosłych zgodnie z 
zamówieniem. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty związane z 

realizacją umowy.  

3. Zamawiający ureguluje należność przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 
dni od daty potwierdzenia wpływu faktury, chyba, że Wykonawca nie wywiąże się z 
umowy, wówczas umowa zostanie rozliczona jedynie w zakresie, w jakim została 
wykonana.  
 
Numer konta Wykonawcy: 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia 

i zezwolenia do efektywnego świadczenia usługi będącej przedmiotem 
niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca gwarantuje rzetelne, terminowe, zgodne ze sztuką 
gastronomiczną świadczenie usługi gastronomicznej. 

4. Wykonawca gwarantuje świadczenie usługi w miejscu i czasie określonym 
przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

Kary umowne 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych w postaci kar umownych: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

 za odstąpienie od umowy po jej podpisaniu w wysokości 10% 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: 

 za odstąpienie od umowy po jej podpisaniu w wysokości 10% 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 



 

2. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawcy przysługuje prawo 
naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę w wysokości 0,1 % wartości faktury za 
każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10 %. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość zapłaconych kar umownych. 

4. Strony wyrażają zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego 
wynagrodzenia. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

2. W przypadku, gdy jakikolwiek spór wyniknie z lub w związku z niniejszą umową, 
strony zobowiązują się podjąć wszelkie wysiłki w celu osiągnięcia polubownego 
rozstrzygnięcia różnic, a gdy to nie przyniesie skutku poddać go pod 
rozstrzygnięcie właściwemu sądowi ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Zmiana  niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na 

prawach oryginału, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
Załączniki: 

1. Oferta cenowa przedstawiona przez Wykonawcę. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 


