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WZÓR UMOWY 

 

 

Zawarta w dniu ………………….  roku pomiędzy : 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. 

Meiselsa 1 31-063 Kraków,  działającym na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22.10. 2004 r. o 

jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn zm.)  NIP 534-227-72-10, REGON 

015900539-00032, reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału – Krzysztofa Dudę zwanym dalej 

„Zleceniodawcą” 

a 

reprezentowanym przez …………………………………… - zwanym dalej „Zleceniobiorcę” 

 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z 

przepisami art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015r. poz.2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020, 1250, 1265, 1579, 1920) dot. wykonania usługi 

gastronomicznej polegająca na przygotowaniu, ewentualnej dostawie i podaniu wyżywienia oraz 

zapewnieniu przerwy kawowej oraz dla uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. 

Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju " odbywającej się w Krakowie, 

w  dniach 21-22 czerwca 2018 roku.  

§1 

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę gastronomiczną  

w formie:  

a) serwis kawowy serwowany podczas konferencji podany w dniu 21.06.2018 roku  

w godzinach 8.00-9.00, 12.00-12.30 oraz  16.15-16.45 dla 220 osób, 

b) obiad podczas konferencji w dniu 21.06.2018 roku dla 220 osób, 

c) kolacja po konferencji w dniu 21.06.2018 roku dla 40 osób, 

d) kolacja w formie grilla w dniu 22.06.2018 roku dla 30 osób. 

 

2. Szczegółowy zakres prac i wymagań (zwany dalej: „przedmiotem umowy”) został określony w 

pkt. 2.2. ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, które wraz z ofertą stanowi integralną 

część niniejszej umowy. 

§2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że pozyskał wszystkie niezbędne zezwolenia  

od właściciela/zarządcy Centrum Kongresowym UR w Krakowie, al. 29-go Listopada 46  

oraz Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,  

ul. Balicka 116 wymagane do wykonania usług gastronomicznych opisanych w §1 ust.1 lit. a  

i d niniejszej umowy.    

2. Opisany §1 ust.1 lit. b i c niniejszej umowy elementy przedmiotu zamówienia Zleceniobiorca 

wykona w: ………………………………………….. 
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§3 

1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Zleceniobiorcy, za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w §1 w wysokości: …………………………………….. zł brutto (słownie: 

…………………………………………….. złotych brutto)  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

§4 

Zleceniobiorca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

a) zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowaniu, 

posiłków, 

b) przygotowania posiłków z pełnowartościowych, świeżych produktów z ważnymi terminami 

przydatności do spożycia, przyrządzanych w dniu świadczenia usługi, 

c) przygotowania posiłków przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów 

spożywczych, estetycznego podawania tych posiłków, przestrzegania przepisów prawnych w 

zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych - Ustawa z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z 

późn. zm.). 

§5 

1. Po wykonaniu usługi zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Należność, o której mowa w §3 będzie uregulowana przez Zleceniodawcę  

w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę na podstawie 

protokołu potwierdzonego przez p. …………………………………. 

3. Strony uzgodniły, że zapłata należności będzie dokonana w formie przelewu  

na konto Zleceniobiorcy w banku ……………………………………………………………,  

nr konta ……………………………………………………………...……………...…...……. . 

4. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 

Zleceniodawcy. 

5. W przypadku nieterminowej płatności należności Zleceniobiorca ma prawo naliczyć 

Zleceniodawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

§6 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  

w formie kar umownych. 

2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu każdorazowego zamówienia w wysokości 500 zł za każdą godzinę 

zwłoki; 

b) z tytułu wypowiedzenia umowy z przyczyn występujących po stronie Zleceniobiorcy,  

w wysokości 30% określonego w §3 ust.1 wynagrodzenia brutto.  

3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne z tytułu wypowiedzenia umowy  

9z przyczyn występujących po stronie Zleceniodawcy, w wysokości 10% określonego  

w §3 ust.1 wynagrodzenia brutto. 

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 K.C. 

do wysokości poniesionej szkody. 
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5. Zleceniobiorca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

6. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy. 

§7 

1. Zleceniodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym (bez 

zachowania okresu wypowiedzenia) z następujących przyczyn: 

a) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Zleceniobiorcę, 

b) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Zleceniobiorcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy w zakresie, który uniemożliwia 

wykonanie przez Zleceniobiorców przedmiotu Umowy, 

d) w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę któregokolwiek z warunków niniejszej umowy,  

a w szczególności w sytuacji dostarczania produktów  

lub potraw o jakości i w ilości niespełniającej wymagań określonych niniejszą umową, 

e) w przypadku przewozu towarów niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 

f) w przypadku powzięcia przez Zleceniodawcę informacji, iż Zleceniobiorca nie pozyskał 

wszystkich niezbędnych wskazanych w §2 ust.1 niniejszej umowy zezwoleń. 

§8 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

§9 

Spory powstałe na tle realizacji umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie,  

a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one rozstrzygane przez 

sąd  właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.  

 

§10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zleceniobiorcy i dwa dla 

Zleceniodawcy.  

 

Załączniki:  

1x Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne 
1x Formularz ofertowy 
1x Protokół zdawczo-odbiorczy 
 

ZLECENIODAWCA       ZLECENIOBIORCA 

 

 



str. 4 
 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Zamawiający Wykonawca 

Nazwa 
Adres 

Nazwa 
Adres 

Przedmiot odbioru 

 
 
 
 
 

Towar/usługę odebrano w dniu  

Zamawiający Wykonawca 
 
 
 
 
 

Imię, nazwisko, podpis 

 
 
 
 
 

Imię, nazwisko, podpis 

 

 


