
 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 

UMOWA NR ZP IBS PAN/02/Z/2019 
zawarta w dniu ................. roku w Białowieży pomiędzy: 
 
Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Stoczek 1, 17-230 Białowieża,  
(NIP 543-12-25-396), zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez dr. hab. Rafała Kowalczyka – Dyrektora 
 
 
a 

............................. 

................................. 
 
(NIP:  .....................................     ), zwanym dalej „Dostawcą” 
reprezentowanym przez: 
1.  
 
o treści następującej: 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać usługę cateringu dla 120 osób w siedzibie Instytutu Biologii Ssaków 
PAN w dniu 04.10.2019 podczas konferencji dotyczącej otwartych danych przyrodniczych w ramach projektu  
„e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego o nr ZP IBS PAN/02/Z/2019 z dnia 09.09.2019. stanowiącą integralną część umowy.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości osób korzystających z danej usługi cateringowej w 
stosunku do ilości podanych w szczegółowej specyfikacji, najpóźniej 4 dni przed wykonaniem usługi.  
3. Koszty transportu obciążają Wykonawcę. 
 

§ 2 
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim. 

 
§ 3 

1. Wykonanie zamówienia – usług cateringowych nastąpi w dniu 4 października 2019 r. 
2. Za koordynację działań ze strony:  

a) Zamawiającego – odpowiedzialny jest: Aniela Stepaniuk (85 682 77 51) 

b) Dostawcy – odpowiedzialny jest ..................................................................... 

§ 4 
1. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: 
2. netto – .......... (słownie: ...................) 
3. podatek VAT – ........... (słownie: ..............)           
4. brutto – ............. (słownie: ......................) 
5. Podstawą rozliczeń będzie cena jednostkowa netto od osoby ustalona w ofercie wykonawczej w kwocie 

............... zł.  
6. Zapłata należności Dostawcy nastąpi w oparciu o wystawioną przez niego fakturę z należnym podatkiem 

VAT na Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez upoważnionych 
przedstawicieli obu stron. 

7. Należność płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania dokumentów rozliczeniowych przez Zamawiającego.  

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi z zachowaniem należytej staranności. 
2. Wykonawca przy oferowaniu posiłków będzie stosował świeże produkty. Posiłki winny posiadać 

odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. 



 

 

3. W przypadku stwierdzenia, że świadczona usługa jest niezgodna z opisem zawartym w specyfikacji i 
ofercie, zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół 
zawierający przyczyny odmowy odbioru.  

4. W przypadku niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się z niniejszej umowy przez wykonawcę 
zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia zgodnie z zapisem o karach 
umownych w paragrafie 5 niniejszej umowy. 

5. Rozliczenie z wykonawcą za świadczone usługi gastronomiczne odbędzie się na podstawie ostatecznie 
zgłoszonej liczby osób korzystających z usługi gastronomicznej zgodnie z § 1 pkt. 2. 

 

§ 5 
1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przysługuje prawo dochodzenia kar 

umownych z tytułu i w wysokości jak określono niżej: 
2. W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi cateringowej przez wykonawcę, w 

szczególności opóźnienia w rozpoczęciu realizacji usługi, niestarannego podawania posiłków, złej jakości 
posiłków (nieświeże produkty, niewłaściwa temperatura, zaniżone ilości lub temu podobne), niezgodności 
menu z zamówieniem, zamawiający może za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 
usługi naliczyć wykonawcy karę umowną w wysokości iloczynu 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w 
umowie wykonawczej oraz ilości uczestników, w stosunku, do których doszło do niewykonania lub 
nienależytego wykonania usługi.  

3. Kara umowna, o której mowa powyżej, nie wyczerpuje możliwości dochodzenia odszkodowań w wysokości 
ją przewyższających na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% ceny przedmiotu 
umowy za każdy dzień zwłoki z zapłatą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które druga nie odpowiada, strona 
winna odstąpienia od umowy zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego.  

6. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa zamawiającego do dochodzenia od wykonawcy odszkodowania 
na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

8. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

9. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy wykonawczej bez wyznaczania terminu dodatkowego w 
przypadku naruszenia postanowień tejże umowy lub umowy ramowej, w szczególności gdy wykonawca bez 
uzasadnionych przyczyn nie wykona przedmiotu umowy wykonawczej w wyznaczonym terminie 
określonym w umowie wykonawczej. 

 

§ 6 
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
§ 7 

 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 8 

 
Umowę sporządzono jednobrzmiących 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 

 
Zamawiający                            Dostawca 

 
 
 

 ...................................................                              ............................................. 



 

 

 


