Wzór umowy
UMOWA NR ……………………………………………
zawarta w Gdyni w dniu ……….. roku pomiędzy:
RescuePro S.C. z siedzibą w Gdyni (81-586) przy ul. Strzelców 40/24, NIP 5862280810, REGON 221813901 ,
reprezentowaną przez: Andrzeja Kołackiego – wspólnika na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania
spółki zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………, zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w związku z realizacją projektu nr POWR.05.04.00-00-0127/18 pn. „Ratownik
medyczny z certyfikatem! - bezpłatne kursy BLS, ACLS, PALS i ITLS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana
dalej „umową”.
Podstawę zawarcia umowy stanowi:
Zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2019 r.
Oferta Wykonawcy z dnia ……… r.

§ 1 - ZOBOWIĄZANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się ̨ do informowania Wykonawcy o terminie organizacji cateringu.
2. Catering realizowany będzie w weekendy (sobota i niedziela) oraz w dni robocze na podstawie zamówień́
Zamawiającego składanych w formie uzgodnionej przez Strony.
3. Usługa cateringowa świadczona będzie dla minimum 48 osób (4 grup po średnio 12 osób), dla których
zaplanowano łącznie minimum 96 osobodni szkoleniowych w ………... Ostateczna liczba osobodni zależna
będzie od finalnej liczby edycji kursów oraz liczby uczestników.
4. Zamawiający planuje organizację cateringu w wymiarze średnio 12 osób/dzień szkoleniowy
5. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko cześć zestawów
obiadowych i przerw kawowych w przeliczeniu na osobodni wskazane w pkt. 3 będzie zrealizowana.
Zamawiający pokryje koszty tylko za faktycznie sporządzone i dostarczone ilości zestawów obiadowych
w trakcie realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ma prawo odwołania cateringu dla wskazanej liczby osób do godz. 16.00 przed dniem
świadczenia usługi.

§ 2 – ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, ze posiada zaplecze potrzebne do należytego wykonania usługi i zobowiązuje
się:
a. niezwłocznie potwierdzić realizację zamówienia
b. dostarczyć zamawiany catering do miejsca wskazanego przez Zamawiającego o określonej przez strony
godzinie zgodnie z zamówieniem

c.

realizować usługę zgodnie z warunkami wskazanymi w punkcie 9 zapytania ofertowego na realizację
usługi cateringowej podczas kursów.
2. Wykonawca nie będzie rościł żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego jeżeli w trakcie
wykonywania zamówienia okazie się, ze ilość zestawów obiadowych będzie mniejsza niż podana w § 1
pkt. 3.
3. Wykonawca zobowiązuje się ̨ ustalać z Zamawiającym menu na poszczególne dni szkoleniowe, w
szczególności, rodzaje dań głównych dzień przed planowanym szkoleniem.
4. Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać w ramach menu posiłku specjalnego, np. bezglutenowego/
wegetariańskiego w sytuacji udziału w kursie osób o szczególnych potrzebach, na podstawie informacji
przekazanych przez Wykonawcę w terminie min. 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.

§ 3 – CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa zostaje zawarta na czas od ……….. do 31.12.2020

§ 4 – WYNAGRODZENIE
1.
2.

3.

4.

Wynagrodzenie za zorganizowanie cateringu dla jednego uczestnika podczas dnia szkoleniowego (tj.
osobodzień́) strony ustalają ̨ w wysokości …….. brutto/osobodzień (słownie: ……………………….)
Wynagrodzenie wymienione w ust. 1, płatne będzie przelewem na podstawie faktury wystawianej po
zakończeniu miesiąca kalendarzowego w okresie 14 dni od przedstawienia i zaakceptowania faktury
przedłożonej przez Wykonawcę ̨ przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku braku środków na koncie projektu zapłata faktury nastąpi natychmiast po otrzymaniu
smrodków na konto projektu od Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwo Zdrowia zgodnie z art. 4 ust. 3c
Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Dla jasności strony zaznaczają,̨ że poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 Wykonawcy nie
przysługują ̨ żadne inne roszczenia majątkowe.
§ 5 – KARY UMOWNE

1.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
4.

5.

6.

Strony ustanawiają ̨ odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar
umownych.
Zamawiający może rozwiązać Umowę ̨ w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez
Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie
zapewni w określonym terminie odpowiedniej ilości i jakości wyżywienia,
dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
trzykrotnym nienależytym wykonaniu usług cateringowych, skutkującym naliczeniem kar umownych w
maksymalnej wysokości,
gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy,
niestosowania klauzul społecznych (jeśli Wykonawca zobowiązał się ̨ do ich stosowania).
Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom
trzecim.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu ewentualnego odstąpienia od Umowy z przyczyn
występujących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, ust.
1 umowy w zakresie danego zamówienia.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu
Umowy z tytułu ewentualnego odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
lub nienależytego wykonania Umowy, przez co Strony określają niezrealizowanie kompletnego
zamówienia.
Potwierdzenie nienależytego wykonania odbioru przedmiotu Umowy zostanie wykazane w protokole
rozbieżności. Musi on zawierać uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego względem Wykonawcy, co do
nienależycie wykonanej usługi.

§ 6 – ZMIANY W UMOWIE I ROWIĄZANIE UMOWY
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu
właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze
aneksu do umowy.
Zakres zmian może dotyczyć m.in.: okresu i harmonogramu realizacji umowy, ostatecznej liczby
osobodni, zasad płatności, zabezpieczenia i kar umownych, wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego
uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających tę
zmianę oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.
W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron, umowa ulegnie rozwiązaniu
bez okresu wypowiedzenia.
Odstąpienie od umowy powinna nastąpić w firmie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej za stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

