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Załącznik nr 5 
do Zapytania ofertowego 

znak sprawy: WRO-WA.2720.213.2018 
 

Wzór umowy – nie załączać do oferty  
 

Umowa Nr WRO-WA.2720.213.2018 
 

W dniu ………….….. 2018 r. we Wrocławiu pomiędzy: 
Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław, 
NIP 896-10-00-241, REGON 000331719, 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………….…….………….. – …………………………………………………………………………………..…. 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 
nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………….…………….………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
NIP ……………….………….., REGON ……………..……………. 
reprezentowaną przez: 
……………………..……………… – ……………………..………………………… 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
 

została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, znak sprawy: WRO-WA.2720.213.2018, na podstawie  
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  
z późn. zm.) następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług cateringowych dla uczestników trzech trzydniowych 
szkoleń pn. „Analiza danych i programowanie w środowisku R”, w ramach realizacji projektu 
unijnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 
POPC II oś „E- administracja i otwarty rząd” Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność 
informacji sektora publicznego pn. „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, organizowanych  
w budynku Centrum Informatyki Statystycznej – Zakład w Radomiu przy ul. Planty 39/45. 

2. Przedmiot umowy jest realizowany na podstawie Umowy/Porozumienia o dofinansowanie: 
POPC.02.03.01-00-0028/17-00 z dnia 01.09.2017 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
(Instytucja pośrednicząca) a Ministerstwem Cyfryzacji (Lider projektu). Przedmiot umowy jest 
współfinansowany w 84,63 % ze środków Unii Europejskiej oraz w 15,37 % ze środków krajowych. 

3. Szczegółowe wymagania i warunki świadczenia usług cateringowych zawiera Opis przedmiotu 
zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług cateringowych 

podczas trzech trzydniowych szkoleń planowanych w poniższych terminach: 
1) 1 tura szkolenia – w okresie od 29.10.2018 r. do 31.10.2018 r.; 
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2) 2 tura szkolenia – w okresie od 03.12.2018 r. do 05.12.2018 r.; 
3) 3 tura szkolenia – w okresie od 10.12.2018 r. do 12.12.2018 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów szkoleń w poszczególnych 
turach, ilości uczestników szkoleń i rezygnacji z przeprowadzenia szkoleń w przypadku, gdy będzie 
to wynikało z uwarunkowań wynikających z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi 
Wykonawcy ostateczny termin każdego szkolenia oraz dokładną liczbę uczestników nie później  
niż 5 dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie szkoleń w poszczególnych turach. 

 
§ 3 

Sposób realizacji 
1. Szkolenia, o których mowa w §1 umowy, będą prowadzone w Centrum Informatyki Statystycznej – 

Zakład w Radomiu kod: 26-600, przy ul. Planty 39/45. 
2. Usługi cateringowe, o których mowa w § 1 ust. 1, będą świadczone na podstawie odrębnych dla 

każdej tury szkolenia zleceń, z uwzględnieniem jego terminu oraz liczby uczestników i liczby 
określonych typów posiłków, przekazywanych przez Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej  
3 dni roboczych. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do składania zleceń, kontroli jakości 
wykonywanych usług, przeprowadzania czynności odbioru realizacji zleceń oraz podpisania 
protokołu są: 
1) …………………………….……, tel.: ……………………, faks nr: ………………………... e-mail:……………………………….…..; 
lub 
2) …………………………….……, tel.: ……………………, faks nr: ………………………... e-mail:……………………………….…… 

4. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie i potwierdzane zleceń, bieżących 
kontaktów w sprawie realizacji poszczególnych zleceń oraz podpisania protokołu odbioru są:  
1) ……………………………………, tel.: ……………..………, faks nr: ………………………..., e-mail: …………………..………....; 
lub 
2) ……………………………………, tel.: ……………..………, faks nr: ………………………..., e-mail: …………………..………...... 

5. Osoby, o których mowa w ust. 4 i 5 są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw i terminów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

 
§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż ………………………………………..…………… złotych brutto 
(słownie: złotych brutto: …………………………………..…………………………………………………………………………………..), 
obliczone na podstawie Formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z faktycznej liczby uczestników szkolenia oraz 
dostarczonych posiłków i będzie wypłacane po zakończeniu każdej tury trzydniowego szkolenia, 
odpowiednio do liczby posiłków dostarczonych na każdą turę trzydniowego szkolenia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie po zakończeniu każdej z trzech tur 
trzydniowego szkolenia, na podstawie faktury/rachunku, zawierającej liczbę i ceny poszczególnych 
posiłków dostarczonych dla uczestników szkolenia, do której załączone będą podpisane bez 
zastrzeżeń protokoły odbioru. Wzór protokołu odbioru określa załącznik nr 4 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oryginału faktury/rachunku w terminie 7 dni po dniu 
podpisania przez Strony protokołu odbioru, będącego podstawą do zapłaty wynagrodzenia. 

5. Na fakturze/rachunku należy umieścić informację następującej treści: „Umowa w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr Umowy/Porozumienia o dofinansowanie: 
POPC.02.03.01-00-0028/17 z dnia 01.09.2017 r. Tytuł projektu: Otwarte dane - dostęp, standard, 
edukacja.” 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym między innymi: podatki, koszty transportu i serwowania 
posiłków, niezbędnych do tego celu akcesoriów, uporządkowania strefy wydawania posiłków oraz 
innych usług i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 
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7. Wypłata wynagrodzenia dokonana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany  
na prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu fakturze/rachunku, w terminie 14 dni  
od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 

8. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę złożenia polecenia przelewu w banku 
Zamawiającego. 

 
§ 5 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących 

przypadkach i wysokościach: 
1) w wysokości 10% wynagrodzenia należnego za wykonane usługi cateringu oddzielnie dla każdej  

z tury trzydniowego szkolenia, w przypadku nienależytego wykonania umowy, polegającego na: 
a) niedotrzymaniu terminu dostarczenia posiłków; 
b) nieuwzględnienia w menu uwarunkowań zdrowotnych oraz aspektów kulturowych  

i religijnych; 
c) wystąpienia zastrzeżeń co do jakości dostarczonych posiłków; 
d) niezachowaniu zasad porządkowych, określonych w załączniku nr 1 do umowy - Opisu 

przedmiotu zamówienia; 
2) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1, za rozwiązanie umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
3) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1, za rozwiązanie umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie. 
2. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego  

w złożonym zleceniu, Zamawiający może zlecić wykonanie usługi cateringowej innemu podmiotowi,  
a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 podlegają sumowaniu. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z bieżących należności za wykonanie 

przedmiotu umowy, to jest z należnej Wykonawcy kwoty określonej w fakturze/rachunku  
za realizację usługi cateringowej dla każdej tury trzydniowego szkolenia. 

5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają  
jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej rozumianej jako zewnętrzne, 
niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie występujące po zawarciu umowy, 
uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie jak 
katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki. 
 

§6 
Zasady zachowania poufności informacji 

1. Informacje udostępniane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy, będą traktowane 
przez Wykonawcę jako dane prawnie chronione, w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej 
rozwiązaniu, wygaśnięciu i odstąpieniu od niej, bez względu na przyczynę i mogą być ujawniane 
wyłącznie osobom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja 
przedmiotu umowy, pod rygorem pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie 
poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały 
udostępnione przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy i nie ujawniania ich osobom 
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zobowiązanie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji przez Wykonawcę, o których 
mowa w ust. 1 powyżej obejmuje: 
1) dane osobowe – chronione na podstawie 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 i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

2) dane statystyczne - chronione na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997), 

3) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - chronione na podstawie ustawy z dnia 

http://www.stat.gov.pl/


 

PARTNER w Projekcie 
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa 
tel.  (22) 608 31 00 
www.stat.gov.pl 

BENEFICJENT: Ministerstwo Cyfryzacji 
Oś priorytetowa: POPC II oś „E-administracja i otwarty rząd” 
Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność  informacji sektora publicznego 
Tytuł projektu: Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja 
Nr Umowy/Porozumienia o dofinansowanie: 
POPC.02.03.01-00-0028/17-00 z dnia 01.09.2017 r 
 
 

4 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419); 
4) informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego 

chronione na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w tym zakresie  
u Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji, w posiadanie których wejdzie 
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności: 
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek formie 

w całości lub w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 
pod rygorem nieważności; 

2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje zostaną 
udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie w całości lub 
w części osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności; 

3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem 
lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji; 

4) niewykorzystywania informacji do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających  
z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do 
Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca się 
posługuje, informacji uzyskanych w czasie wykonywania przedmiotu umowy w sposób naruszający 
jej postanowienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 
ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, pozostającym w sprzeczności 
z postanowieniami umowy.  

7. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust 3 powyżej nie dotyczy 
przypadków, gdy informacje te: 
1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia postanowień 

umowy, 
2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej, 
w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, 
o których mowa w ust. 1 powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla 
zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi. 

8. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku 
udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, a także podejmie wszelkie działania 
konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej dokonało 
się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 

 
§7 

Rozwiązanie umowy 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza jej postanowienia.  
2. Do rażących naruszeń umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki:  

1) Wykonawca powierzył wykonanie świadczenia usługi cateringu lub jej części jakiejkolwiek osobie 
trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej; 

2) nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia  
i wspólnie je uzyskali, z wyłączeniem sukcesji uniwersalnej; 

3) dwukrotnego nienależytego wykonania zleceń lub jednorazowego niewykonania zlecenia. 
3. W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do rozwiązania umowy określonych  

w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do zaniechania naruszeń istotnych 
postanowień umowy i usunięcia skutków tych naruszeń w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
wezwania. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiającemu przysługuje prawo 
złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno być 
sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku rozwiązania umowy, niezależnie od jego podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie co 
do części niewykonanej umowy. W związku z powyższym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do 
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zwrotu świadczeń otrzymanych od drugiej Strony w ramach umowy, zaś Wykonawca będzie miał 
prawo żądać zapłaty wynagrodzenia z tytułu należycie usług wykonanych do dnia rozwiązania 
umowy. 

§8 
Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu 
powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy lub w wyniku niewykonywania bądź 
nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy. Wykonawca ponosi też 
odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania pracowników świadczących usługi i osób 
trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie powstaną z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy zarówno co do zakresu prac, jak i ich terminowości oraz częstotliwości. 

3. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za jakość produktów użytych do realizacji przedmiotu 
umowy. 

4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z realizacją przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko 
wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi 
roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego 
czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich 
postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także 
zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie 
zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia wynikającego z realizacji przedmiotu 
umowy, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający lub osoby korzystały  
z przedmiotu umowy. 

 
§9 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej treścią,  

w sposób odpowiadający wykonywaniu usług przez podmiot zawodowo realizujący działalność 
gospodarczą, objętą przedmiotem niniejszej umowy i zobowiązuje się do zapewnienia 
odpowiednich osób do realizacji niniejszej umowy. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z niniejszą umową, które nie będą 
mogły być załatwione polubownie w drodze bezpośredniego porozumienia, podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

3. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków związanych z wykonaniem  
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne. Wykonawca 
nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne 
przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

7. Integralną część umowy stanowią:  
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia  
Załącznik nr 2 – Wzór zlecenia  
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy  
Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu odbioru 

 
 

Zamawiający:          Wykonawca: 
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