Nr sprawy: ZP.19.2019

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Umowa nr ___________
na usługi cateringowe podczas targów nieruchomości i inwestycji Expo Real, które odbędą się w
dniach 7-9 października 2019 roku w Monachium w Niemczech
zawarta w dniu ______________ 2019 r. w Gdańsku
pomiędzy:
AGENCJĄ ROZWOJU POMORZA S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, 80-309
Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004441,
kapitał zakładowy 26.320.000,00 PLN, kapitał wpłacony 26.320.000,00 PLN, reprezentowaną przez:
w imieniu którego działają:
…………………………………..
………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………….........................................................
………………………………………………………………………..……………
w imieniu którego działają:
……………………………….........................................................
………………………………………………………………………..……………
zwanym dalej Wykonawcą
Niniejsza umowa zawarta jest w ramach następujących projektu „Invest In Pomerania 2020”
realizowany na podstawie umowy nr RPPM.02.05.00-22-0001/16-00 z dnia 7 lipca 2016 r. o
dofinansowanie projektu „Invest In Pomerania 2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.5
Inwestorzy zewnętrzni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na
podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne
szczególne usługi”, art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro,
znak sprawy: …………………………………, strony zawierają umowę, o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441, NIP: 583-000-20-02, Regon: 190044530
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych podczas targów nieruchomości i
inwestycji Expo Real, które odbędą się w dniach 7-9 października 2019 roku w Monachium, w
Niemczech, zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu [dalej: Ogłoszenie] oraz Ofertą Wykonawcy, które
stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do umowy.

§2
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 9 października 2019 r., przy
czym świadczenie usług cateringowych będzie miało miejsce w dniach 7 - 9 października 2019 roku.
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: lokalizacja targów, tj. Messe München GmbH,
Messegelände, 81823, München, Niemcy, na stoisku Agencji Rozwoju Pomorza (A2.332).

§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług objętych przedmiotem umowy z najwyższą
sumiennością i starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności
oraz poszanowaniem interesów Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakości i terminowość świadczonych usług.
3. Wykonawca będący przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników (na podstawie umowy o
pracę lub innej formy zatrudnienia) lub osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
zobowiązuje się wykazać ilość godzin jakie poświęci na realizację zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać zgłaszane przez Zamawiającego uwagi do menu oraz
sposobu realizacji umowy.

§4
WYNAGRODZENIE
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy
…………………………………… zł brutto.

Wykonawca

otrzyma

2.

Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu przez Wykonawcę umowy i odebraniu jej przez
Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.

3.

Należność za wykonanie usługi będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury (wystawionej po zrealizowaniu usługi).

4.

Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.

5.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji wymaganej i należnej mu zgodnie z
niniejszą umową wierzytelności bez zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności
powyższej czynności.
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§5
KARY UMOWNE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1.

W przypadku nierozpoczęcia serwowania poszczególnych zestawów w terminach wskazanych w
cz. II pkt 2 OPZ (załącznik nr 2 do ogłoszenia) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w
wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 za każdą minutę opóźnienia.

2.

W przypadku ukończenia serwowania poszczególnych zestawów przed terminem wskazanym w
cz. II pkt 2 OPZ (załącznik nr 2 do ogłoszenia) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w
wysokości 1.000 zł za każdy zestaw, którego serwowanie ukończono przedwcześnie.

3.

W przypadkach rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1.

4.

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości poniesionej szkody.

5.

W razie odmowy wykonania lub faktycznego niewykonania usługi w dniach 7-9 października 2019
r., Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania tej usługi osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić koszty i naprawić szkodę
poniesioną przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zamówienia bieżącego przez osobę
trzecią w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego.

6.

W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej
części umowy.

§6
KLAUZULA POUFNOŚCI
Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności, wszelkich informacji
i danych, uzyskanych w związku lub przy okazji realizacji niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się nie
wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów niż związane z realizacją
niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktu w sprawach realizacji umowy:
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a) ze strony Zamawiającego:
- ..................................... – ......., Tel. ............., email:................................
- ..................................... – ......., Tel. ............., email:................................
b) ze strony Wykonawcy:
- ..................................... – ......., Tel. ............., email:................................
- ..................................... – ......., Tel. ............., email:................................

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Integralną część umowy stanowią:
1) Załącznik nr 1 – Ogłoszenie w tym Opis przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Zamawiający
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