
 

 1 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego  

                                                                   Nr zamówienia: BZP-3941-6/2019 

 (WZÓR UMOWY) 
UMOWA nr BZP-396-…./2019 

 
Zawarta w dniu ……2019 roku w Krakowie pomiędzy:    

 
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie,  31-157 Kraków, Plac 

Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora                              

prof. Stanisława Tabisza przez:  
Kanclerza - dr Jolantę Ewartowską,  
przy kontrasygnacie Kwestora – mgr Jacka Kowalskiego 
zwaną dalej w niniejszej umowie „Zamawiającym”  
a  
* ………………………………REGON:………..…NIP:…..............…….., reprezentowanym przez:  
…………………………………………….....  
………………………………………………  
zwanym dalej Wykonawcą, 
(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej wykonawcy) 
 

w treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również „Stroną” lub „Stronami”.  

Umowa zawarta została na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) w wyniku udzielenia zamówienia w oparciu                          

o Instrukcję dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,                                   

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

§ 1. 

 
1. Przedmiotem umowy są usługi w zakresie obsługi cateringowej uczestników posiedzenia Kolegium 

Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, które 

odbędzie się w dniu 6 marca 2019 roku.  
2. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi z uwzględnieniem następujących wymagań: 
 1) przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem zasad higieny i obowiązujących przepisów  

sanitarnych; 
 2) wszystkie dania zostaną przygotowane z pełnowartościowych, świeżych produktów z ważnymi 

terminami przydatności do spożycia; 

 3)  posiłki i napoje winny być dostarczone przez Wykonawcę jego transportem, na miejsce wskazane  

przez Zamawiającego. 
4. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami 

sanitarnymi dotyczącymi żywności i wyżywienia zbiorowego. 
5. Wykonawca gwarantuje, że usługi będą wykonywane na najwyższym poziomie, a mianowicie dostarczone 

produkty żywnościowe będą świeże, dania będą przyrządzane tego samego dnia co świadczenie usług 

cateringowych, a produkty przetworzone takie jak kawa, herbata, itp. będą posiadały ważny okres 

przydatności do spożycia. 
§ 2.  

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje stosowną bazą 

techniczną i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia, że jego 

pracownicy, podwykonawcy oraz inne osoby, które w jego imieniu będą brały udział w wykonywaniu 

przedmiotu umowy, posiadają należyte przygotowanie do wykonywanych czynności, w tym stosowną 

wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie oraz wymagane prawem badania.  
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią liczbę personelu potrzebnego do wykonania 

przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania personelu skierowanego do 

wykonania przedmiotu zamówienia, jak za działania i zaniechania własne.    
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3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC. 
 

§ 3. 

 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy w dniu  

6 marca 2019 roku.                    
2. Usługa będzie realizowana w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

mieszczącej się w Krakowie przy Placu Jana Matejki 13.  
 

§ 4. 

 
1. Za prawidłowe wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje 

ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości ………………………….PLN (słownie: 

……………………….), w tym podatek VAT w kwocie ………….. PLN i wynagrodzenie netto 

…………………………. PLN. 
2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2 umowy. 
3. Strony zgodnie ustalają, że poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 Zamawiający nie będzie 

zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek innych należności.   
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane przelewem  na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.  
6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 
7. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi potwierdzenie umowy prawidłowej realizacji usługi przez 

Wykonawcę  przez osobę wskazaną w § 5 ust. 1 umowy. 
8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
9. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. 
                

§ 5. 

 
1.  Osobą do kontaktu w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest ……………………..e-mail 

………………………..tel. …………………….. 
2. Osobą do kontaktu w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………                     

tel.  ……………….., e-mail  …………………… 
 

§ 6. 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba, że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło  z powodu siły wyższej.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze Stron                            

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego    

w § 4 ust. 1 umowy; 
2) za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usług, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -                            

w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każde rozpoczęte 15 minut 

opóźnienia; 
3) za przerwę w świadczeniu usług, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1 % 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy za każde rozpoczęte 15 minut przerwy; 
4) w przypadku stwierdzenia innych niż opóźnienia czy przerwy nieprawidłowości w realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, w szczególności naruszenia wymagań, o których mowa w § 1 ust. 3 

umowy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy taki 

przypadek; 
3. Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z tytułu 

kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, nie może przekroczyć 30 % 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy. 
4. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty 

obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany nocie obciążeniowej.  
6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kar 

umownych, co nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Zamawiającego. Kary umowne mogą 

podlegać łączeniu.   
7. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
8. Żadna ze Stron nie będzie uważana za naruszającą postanowienia umowy lub w inny sposób 

odpowiedzialna wobec drugiej Strony z powodu opóźnienia w realizacji lub niewypełnienia zobowiązań 

wynikających z umowy, o ile to spowodowane są one  działaniem siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje 

się  zdarzenie zewnętrzne nagłe i niespodziewane, któremu nie można zapobiec i które znajduje się poza 

kontrolą Stron, które może nastąpić  po podpisaniu umowy i które obejmuje, w szczególności: katastrofę 

naturalną,  działania wojenne, atak terrorystyczny, rozruchy wewnętrzne, zamach stanu, pożar. 
 

§ 7. 

 
1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem tygodniowego okresu 

wypowiedzenia.                 
2.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach : 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

przerwał ich wykonywanie, 
2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania 

przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, 
3) w sytuacji, gdyby Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości likwidacyjnej, 
4) w razie wystąpienia innych okoliczności, z których wynika, że wykonanie umowy nie leży                          

w interesie publicznym.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 7 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu jednej z okoliczności określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz po 

wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do wykonania swoich zobowiązań zgodnie z niniejszą umową. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 8. 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                    

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie 

ogólne o ochronie danych) Zamawiający informuje, iż: 

1)  Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki                      

w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków. 

2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@asp.krakow.pl ; 

3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu: 

a) wykonania niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia ogólnego,  

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) 

Rozporządzenia ogólnego, 

c) ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Wykonawcą umową,  

czyli przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia ogólnego, 

4) podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia                

i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 

5) Wykonawca posiada prawo do: 

a) dostępu do swoich danych, ich sprostowania,  
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b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa 

się na podstawie udzielonej Administratorowi  zgody, 

c) przenoszenia danych, 

d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,  

      – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

6) dane Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Administratora (podmiotom przetwarzającym) m.in. dostawcom usług IT i podmiotom przetwarzającym 

dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 

podstawie umowy z Administratorem. 

7) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

8) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 

danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów 

księgowych dotyczących umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy. 

9) Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.  

 

§ 9. 

 
1. Zmiana umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, a w razie 

braku porozumienia właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
 

§ 10. 

 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających                             

z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę. 
 

§ 11. 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  ze stron. 
 

 

              ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 


