ZAŁĄCZNIK NR 4
do Zapytania ofertowego
- Projekt umowy

Projekt umowy
UMOWA NR …………./2021
zawarta w dniu ……………………….. w Elblągu pomiędzy:
Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu,
Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg,
NIP: 578-10-43-810
REGON:170173912,
działającym na podstawie ………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………..,
zwanym dalej: „Zamawiającym"
a
...................................................................................................................................
adres: .....................................................................................................................................
działającym na podstawie..........................................................................................................
reprezentowanym przez: ............................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
W rezultacie przeprowadzenia zapytania ofertowego na Usługi cateringu na wernisaż wystawy w
ramach projektu “Museums over the borders. Stage II”, dofinansowanego ze środków Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
(znak postępowania: MAH.251.22.2021), została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi pn.:
Usługi cateringu na wernisaż wystawy w ramach projektu “Museums over the borders. Stage
II”, dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 20142020.
2. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 08.10.2021.
3. Termin realizacji usługi cateringu na wernisaż: 01.10.2021.
4. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 .
§2
1. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy określa Opis przedmiotu zamówienia,
zawarty w pkt V formularza Zapytania ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy, w tym czynności
określonych w §2, ust. 1 niniejszej umowy.
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, warunkami zawartymi w formularzu Zapytania ofertowego,
stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do
Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
zapewniające świadczenie usług objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i
sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych.
§3
1. W ramach realizacji usługi określonej w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Przygotowania i dostarczenia do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego bufetu zimnego
składającego się z następujących elementów:
− Przekąski, 4 rodzaje, np: przekąski typu fingerfood, minimum 20 g na osobę, sałatki
(minimum 50 g na osobę), tartinki, kanapki, rolady faszerowane, różne rodzaje (minimum
50 g na osobę). 2 spośród 4 rodzajów przekąsek będą wegetariańskie.
− Napoje: soki owocowe podawane w dzbankach, 2 rodzaje, minimum 200 ml na osobę,
woda mineralna, niegazowana z cytryną (podawana w dzbankach, może być także z
dodatkiem mięty), minimum 200 ml na osobę,
2) Zapewnienia naczyń do serwowania przekąsek i napojów oraz serwetek,
3) Rozstawienia potraw na stołach przygotowanych przez Zamawiającego,
4) Odbioru naczyń po zakończeniu wernisażu, w terminie do trzech dni od daty wernisażu.
2. Poza czynnościami określonymi w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do:
1) opracowania menu z uwzględnieniem zapisów OPZ oraz do uzgodnienia menu z
Zamawiającym. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do menu przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia menu do
akceptacji w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania uwag lub zastrzeżeń.
Zamawiający zobowiązuje się w tym samym dniu nanieść swoje uwagi bądź zaakceptować
menu.
2) przygotowania, dostarczenia i rozłożenia posiłków w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego,
3) świadczenia usługi cateringowej, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości
produktów spożywczych o ważnym okresie przydatności do spożycia, w naczyniach
posiadających stosowne atesty,
4) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów
spożywczych, w tym ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(t.j. Dz.U.2020.2021)
5) zapewnienia serwetek stołowych papierowych o jednolitym kolorze, w ilości min. 200 szt.,
6) dostarczenia posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej na 30 min. przed
rozpoczęciem wernisażu,
7) odbioru naczyń po opuszczeniu dziedzińca przez wszystkich gości (najpóźniej 30 min. po
zakończeniu wernisażu), bądź też w terminie do 3 dni od daty wernisażu – dokładny termin
musi zostać uzgodniony z Zamawiającym,
8) spełniania wymagań sanitarnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla tego
typu wydarzeń w terminie realizacji usługi.
§4
1.
Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu Umowy
osobami trzecimi, przy zastrzeżeniu pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za działania tych osób.
Niedozwolone jest powierzenie Podwykonawcom wykonania całego zakresu Umowy. Powierzenie

Strona 2 z 5

wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy w żadnym
zakresie z osobistej odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
2.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w zakresie
wynikającym ze złożonej oferty.
3.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania
Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników, tak samo jak za działania i zaniechania
własnych przedstawicieli oraz pracowników.
§5
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy w wysokości:
……………… EUR brutto (słownie EURO: …………………………), w tym netto: ……………….. EUR
(słownie EURO: …………………………..), VAT: …………………… EUR (słownie EURO: ………………………….).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym
wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, nawet jeśli czynności te nie
zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł
przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone jednorazowo, po zrealizowaniu Przedmiotu
Umowy potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru. Płatność zostanie dokonana w walucie
EURO, przelewem w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia (podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru) i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Wynagrodzenie płatne będzie na wskazany przez Zleceniobiorcę w fakturze VAT numer rachunku
bankowego.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca jest uprawniony do żądania
zapłaty odsetek za każdy dzień zwłoki, w wysokości odsetek ustawowych.
1.

2.

3.
4.

§6
Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) w przypadku opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 7 ust.1;
2) w przypadku nieprawidłowej lub niekompletnej realizacji zamówienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 7 ust. 1,
3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
Zamawiający będzie mógł wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania. Po bezskutecznym
wezwaniu Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy. Wykonawca jest wówczas zobowiązany
zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną określoną w ust. 1 pkt 3. W przypadku odstąpienia
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty wykonania obciążają
Wykonawcę.
Powyższe postanowienia nie uchybiają uprawnieniom Stron do odstąpienia od Umowy na
podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 7 ust. 1.
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5.
6.
7.
8.
9.

Odstąpienie od Umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego kar
umownych.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i
zawierać uzasadnienie.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia.
Jeżeli całkowite potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kar
umownych w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od otrzymania wezwania do zapłaty.
Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z
przyczyn, dla których Strony nie zastrzegły kar umownych, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§8

1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie

2.

3.

4.

5.

6.

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
zgodnie z art. 456 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129). W takim
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
przedmiotu Umowy, w tym z tytułu usług zrealizowanych do dnia odstąpienia od Umowy.
Wykonawca oświadcza, iż w razie zaprzestania finansowania projektu na skutek rozwiązania umowy
dofinansowania projektu „Museums over the borders. Stage II”, wyraża zgodę na rozwiązanie
niniejszej umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego oraz że nie będzie rościł sobie pretensji
do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. W takim wypadku Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, w tym z tytułu
usług zrealizowanych do dnia odstąpienia od Umowy.
Zamawiający dopuszcza rezygnację z organizacji wernisażu wystawy (a tym samym rezygnację z
usługi będącej przedmiotem niniejszego Zapytania) w przypadku zaostrzenia obowiązujących w
tym zakresie obostrzeń w terminie wskazanym w niniejszym Zapytaniu. W takiej sytuacji
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia
Zamawiającego od umowy z tej przyczyny, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, w tym z tytułu usług zrealizowanych do dnia
odstąpienia od Umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu organizacji wernisażu w przypadku zaostrzenia
obowiązujących w tym zakresie obostrzeń w terminie wskazanym w niniejszym Zapytaniu.
Zmiana terminu wymaga podpisania stosownego aneksu do umowy.
W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania Umowy nieprawidłowości w realizacji Przedmiotu
Umowy lub niekompletności jego wykonywania, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia
tych nieprawidłowości i wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy niż 2 dni od dnia przekazania
uwag Wykonawcy. Jeżeli nieprawidłowości nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie,
Zamawiający rozwiąże umowę.
Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi z wyłącznej winy Wykonawcy, Zamawiający nie zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenia także w części odpowiadającej wykonanym pracom.

§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty, w szczególności w następujących przypadkach:
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a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy;
b) zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby kierującej badaniami;
c) zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Podwykonawcy;
d) zmiana stawki podatku VAT,
e) zmiana terminu organizacji wernisażu wystawy.
2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych:
− zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
− zmiana danych teleadresowych,
− zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2020 poz. 1740 z późn. zm.) oraz przepisy U
2. stawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019
poz. 1231, z późn. zm.).
2. Wszelkie ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu Umowy lub jej interpretacją,
Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku
niemożności osiągnięcia porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 11
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
a)
Załącznik nr 1 - Formularz Zapytania ofertowego
b)
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Strona 5 z 5

