ZP/UR/74/2016

Załącznik nr 3 do ogłoszenia społecznego

Świadczenie usługi cateringu dla uczestników uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w budynku
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
PROJEKT UMOWY
Zawarta w dniu ………… 2016 r. w Rzeszowie pomiędzy:
Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów,
Regon 691560040, NIP 8133238822, którego reprezentuje:
……………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
................................................................................................................
zarejestrowaną przez …………………………....
Regon ................................., NIP .............................., którą reprezentuje:
zwaną dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem ogłoszenia na usługi społeczne ZP/UR/74/2016 przeprowadzonego na
podstawie art. 138 o ustawy Pzp i wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy.
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§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi cateringu dla uczestników uroczystej Inauguracji Roku
Akademickiego w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykonawca w ramach świadczonej usługi
zobowiązany jest do przygotowania, dostarczenia oraz podania posiłków dla około 150 osób.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do
Umowy.
Terminy realizacji umowy: dzień 3 październik 2016r.
§2
Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy szacunkowe wynagrodzenie
wysokości:
netto: ........................zł (słownie:............................................................)
VAT:.........................zł (słownie:.............................................................)
brutto:.......................zł (słownie: ............................................................)

W tym:
cena za jednego uczestnika inauguracji wynosi:
netto: ........................zł (słownie:............................................................)
VAT:.........................zł (słownie:.............................................................)
brutto:.......................zł (słownie: ............................................................)
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Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego
ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć
wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
§3
Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu
umowy.
Rozliczenie nastąpi według faktycznego zużycia i faktycznej ilości uczestników inauguracji korzystających
z usługi wyżywienia.
Termin zapłaty faktury Strony ustalają na 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
Zapłata dokonana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze.

§4
1. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, z należytą starannością,
właściwą profesjonaliście, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tego typu a
mianowicie:
2. Dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i przyrządzone w dniu dostawy.
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3. Obsługa będzie świadczona na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami w tym zakresie obowiązującymi
(dotyczy to w szczególności kultury obsługi),
4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania posiłków zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do siwz –
opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§5
1.Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy strony ustalają odszkodowanie w
formie kar umownych:
a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu
umowy, o której mowa w §1 za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
2. Poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie oraz Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić
od umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm).
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
§6
Zmiany umowy dopuszczalne są jedynie w przypadkach przewidzianych w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu i
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§8
Ewentualne kwestie sporne mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy umawiające się Strony
poddają rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo Sądu Powszechnego w Rzeszowie.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:

Zamawiający:
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