Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
Umowa nr CNK ……………(projekt)
zawarta w Warszawie w dniu ………………. 2017 r.,
zwana dalej „Umową”
pomiędzy:
Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390) przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st.
Warszawy pod numerem 2/06, REGON 140603313, NIP 701-002-51-69, reprezentowanym przez:
…………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………….

adres

……………………………..

………………..REGON…………………..zarejestrowaną

w

NIP

………………………..KRS

…………………../wpisaną do CEiDG, reprezentowaną przez:
……………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi także dalej oddzielnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego procedura nr ………………………… na usługi społeczne,
na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
poz. 1579 t.j.), została zawarta Umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi
polegającej na przygotowaniu cateringu podczas organizowanych przez Zamawiającego
spotkań dla nauczycieli w ramach projektu "Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie
eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w
zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do
nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie
przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”.
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Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020 (spotkania

zwane

są

dalej

łącznie

„Wydarzeniami”, a

każde

osobno

„Wydarzeniem”) zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 3 do Umowy.
2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w szczególności:
1)

posiłków i napojów dla gości każdego Wydarzenia;

2)

stołów bufetowych wraz z nakryciami;

3)

zastaw, sztućców i serwetek;

4)

kompleksowej i profesjonalnej obsługi cateringowej i kelnerskiej podczas każdego
Wydarzenia;

5)

transportu wymienionego powyżej sprzętu oraz przygotowanych posiłków do siedziby
Zamawiającego;

6)

montażu i demontażu sprzętu wskazanego w pkt. 2) powyżej.

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, przy czym szczegółowe miejsce realizacji danego Wydarzenia oraz szczegóły
organizacyjne zostaną Wykonawcy wskazane przez Zamawiającego w trybie roboczym.
4. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji przedmiotu Umowy zostały określone w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz
ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.
§2
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością, wynikającą
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z oczekiwaniami Zamawiającego i przy ich
uwzględnieniu zrealizuje przedmiot Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że nie ma żadnych przeszkód natury technicznej, prawnej, ani
finansowej, które mogą uniemożliwić mu wykonanie Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz zobowiązuje się
utrzymania tegoż ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy.
5. Wykonawca gwarantuje, że wykonywane w ramach Umowy usługi świadczone będą na
najwyższym poziomie, a w szczególności:
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1)

dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, potrawy gotowane będą przyrządzone
tego samego dnia, co świadczenie usług cateringowych;

2)

zastawa będzie czysta nieuszkodzona i wysterylizowana zgodnie z przepisami w tym
zakresie obowiązującymi;

3)

obsługa kelnerska i kucharska będzie świadczona na właściwym poziomie, zgodnie z
zasadami w tym zakresie obowiązującymi;

4)

pracownicy

wykonujący

bezpośrednio

obsługę

kelnerską

będą

ubrani

w jednakowe uniformy;
5)

Wykonawca będzie dbał o czystość i porządek w przestrzeniach, gdzie będzie
serwowany catering.

6. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że przygotuje posiłki w ilości i o gramaturach podanych w
załączniku nr 3 do Umowy.
7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do wykonywania Umowy
jak za działania i zaniechania własne.
8. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany o współfinansowaniu wynagrodzenia z tytułu
realizacji umowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
9.

W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w ofercie, iż w trakcie realizacji zamówienia
czynności będą wykonywane przez osobę posiadającą stopień niepełnosprawności, która
spełnia warunki klauzuli społecznej, Wykonawca zobowiązuje się podać niezbędne dane
umożliwiające weryfikację informacji, w szczególności numer orzeczenia o niepełnosprawności,
najpóźniej przed przystąpieniem do świadczenia usługi. Odmowa lub brak podania niezbędnych
danych umożliwiających weryfikację informacji będzie skutkować zastosowaniem przez
Zamawiającego kary umownej za nienależyte wykonanie umowy, o której mowa w § 6 ust.4.
§3
Zobowiązania i oświadczenia Zamawiającego

1.

Zamawiający zobowiązuje współpracować z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji
przedmiotu Umowy.

2.

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do miejsca, w którym Wykonawca będzie realizował
przedmiot Umowy w tym dostęp do energii elektrycznej oraz niezbędne zaplecze.
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§4
Realizacja Umowy
1.

Wykonawca będzie realizował Umowę w terminie od 23 października 2017 r. do 20 grudnia
2017 r., z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.

Terminy poszczególnych Wydarzeń, podczas których ma być realizowana usługa, wskazane są
w załączniku nr 3 do Umowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu danego Wydarzenia o nie więcej niż 2 dni w stosunku do terminu wskazanego
w załączniku nr 3 do Umowy. W każdym przypadku opisanym w zdaniu uprzednim Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o takiej zmianie nie później niż 5 dni przed nowym terminem w którym
Wydarzenie ma być realizowane.

3.

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie
z Umową, Zamawiający będzie uprawniony do wskazywania Wykonawcy na bieżąco uwag lub
zastrzeżeń do wykonywanych czynności. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego
zastosowania się do wskazówek Zamawiającego.

4.

W przypadku gdy zgłaszane uwagi i zastrzeżenia będą mogły mieć wpływ na rozliczenie
przedmiotu Umowy, Zamawiający będzie je odnotowywał na protokole odbioru stanowiącym
załącznik nr 2 (dalej zwany „Protokołem Odbioru”), który będzie podpisany przez Strony zgodnie
z ust. 5 poniżej po realizacji każdego Wydarzenia.

5.

W przypadku gdy Wykonawca nie zastosuje się do uwag Zamawiającego zgłaszanych zgodnie
z ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie
natychmiastowym.

6.

Potwierdzenie realizacji przedmiotu Umowy odbędzie się poprzez podpisanie Protokołu
Odbioru po zakończeniu Wydarzenia oraz po kompleksowym uprzątnięciu przez Wykonawcę
miejsca, w którym świadczone były usługi (w tym uprzątnięciu odpadków po posiłkach).

7.

Uwagi i zastrzeżenia poczynione przez Zamawiającego na Protokole Odbioru będą stanowiły
podstawę do obniżenia wynagrodzenia o wysokość kar umownych wskazanych w § 6 Umowy.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1.

Za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w

łącznej

wysokości

…..…………………………...zł

brutto

(słownie

złotych

brutto:

…………………), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
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2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie na podstawie prawidłowo
wystawionej i dostarczonej do Zamawiającego faktury VAT po prawidłowej realizacji każdego
Wydarzenia.

3.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 nie podlega podwyższeniu i obejmuje wykonanie wszystkich
czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a w szczególności: wynagrodzenie,
koszty użytkowania własnego sprzętu i inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy
realizacji przedmiotu umowy, zysk, narzuty, ewentualne opusty, podatki, w tym podatek VAT
oraz pozostałe czynniki cenotwórcze

4.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT
doręczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Warunkiem wypłaty wynagrodzenie będzie
podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłową realizację Umowy.

5.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT złożonej przez Wykonawcę. Za datę płatności Strony uznają dzień złożenia
przelewu w banku Zamawiającego.

6.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7.

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia mu należnego na
inny podmiot lub osobę fizyczną.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie sfinansowane w ramach projektu Szkoła bliżej nauki stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania
opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji
nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w
zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój
kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez
realizację projektów edukacyjno-badawczych”, który jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.”
§6
Odpowiedzialność, Kary umowne
1.

W przypadku niewykonania Umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę
umowną w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.
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2.

W przypadku opóźnienia w realizacji usługi podczas Wydarzenia, Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w
§ 5 ust. 1 Umowy, za każde 15 minut opóźnienia.

3.

W przypadku nienależytego wykonania Umowy innego niż wskazane w ust. 2 powyżej,
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2 % wartości
wynagrodzenia brutto za dane Wydarzenie wskazanego w załączniku nr 1 do Umowy.

4.

W przypadku nienależytego wykonania Umowy z tytułu odmowy lub nie podania danych,
zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego
karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1
Umowy.

5.

Przez nienależyte wykonanie Umowy należy rozumieć wykonanie przedmiotu zamówienia w
sposób odbiegający od zapisów ogłoszenia o zamówieniu, szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 3 do Umowy) oraz niniejszej Umowy.

6.

Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

7.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę sprzętu Wykonawcy
podczas realizacji przedmiotu Umowy.

8.

Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.

9.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego
pracownikom, osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
usług będących przedmiotem niniejszej umowy, a także za powstałe w związku z wykonywaną
przez niego usługą, jak również powstałe na skutek zdarzeń losowych z wyłączeniem zdarzeń
występujących po stronie Zamawiającego.
§7
Poufność

1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie wszystkich informacji
przekazanych

przez Zamawiającego, niezależnie

od formy przekazania,

ich treści

i czasu przekazania.
2.

Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przekazanych mu przez Zamawiającego
informacji

niezbędnych

do

wykonania

Umowy,

w

innych

celach

niż

określone

w Umowie.
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§8
Rozwiązanie Umowy
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie z powodu
istotnego i rażącego naruszenia obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy.

2.

W sytuacji o której mowa w ust 1 wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.
§9
Rozwiązywanie sporów

Strony

będą

starały

się

rozwiązać

w

drodze

negocjacji

ewentualne

spory

związane

z realizacją Umowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu
poprzedzającym w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek ze Stron spory
związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Postanowienia końcowe
1.

Osobą odpowiedzialną za wykonanie Umowy ze strony Zamawiającego jest Pan/i ……………..
adres e-mail: ………………………

2.

Osobą

odpowiedzialną

za

wykonanie

Umowy

ze

strony

Wykonawcy

jest

Pan/i

…………………………. adres e-mail: ……………………….
3.

Ilekroć w Umowie jest mowa o trybie roboczym, Strony rozumieją przez to komunikację przy
użyciu poczty elektronicznej na adresy wskazane w ust. 1 i 2 powyżej.

4.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

5.

Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w
sytuacji:
1) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na
skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
2) konieczności zmiany miejsca świadczenia usługi, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności od niego niezależnych.
Wykonawca

zobowiązuje

się

do

dostosowania

do

miejsca

wskazanego

przez

Zamawiającego;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy
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6.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

8.

Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez Strony.
Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy
Załącznik Nr 2 - Wzór Protokołu Odbioru.
Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik numer 2 do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PRZEDMIOTU UMOWY
dalej zwany „Protokołem”
1.

Niniejszym

Zamawiający

potwierdza

wykonanie

przez:……………………………..

……………………………………………………………………………………………….
Przedmiotu Umowy Nr ……………… w zakresie:
………………………………………………………………………
2.

Przedmiot Umowy został przekazany zgodnie z terminem

przekazania wynikającym

z Umowy, tj. dnia …………… r.
3.

Przekazany

przedmiot

Umowy

został

przyjęty

przez

osobę

odpowiedzialną

za realizację Umowy ze strony Zamawiającego, Pana ……………
……………………………………..

………………………………………

Data i podpis

Data i podpis Zamawiającego

UWAGI
1. Zamawiający zgłasza następujące wady/usterki/niezgodności z przedmiotem Umowy/braki:
a.

………………………

b.

………………………

c.

………………………

2. Zamawiający wyznacza następujący termin na ich usuniecie i dostarczenie przedmiotu
zgodnego z Umową ………………………..
……………………………………..
Data i podpis

………………………………………
Data i podpis Zamawiającego

DECYZJA Zamawiającego
1.

Zamawiający potwierdza, iż przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z zawartą Umową.

2.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………..
Data i podpis

………………………………………
Data i podpis Zamawiającego

* niepotrzebne skreślić
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